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Plutty, az okos kiskacsa című mesejáték stábja, középen Szele Verával, 1973
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1970 májusában, az Egy színház kiutat keres című
drámai hangvételű ankét előhangjaként bábos gon-
dokról cikkezett a Fáklya című napilap: „Hosszú
évek óta nem fordult elő, hogy nem teljesítettük
a tervet.”1 – nyilatkozta Benedek Anna igazgató. 
A színház fennmaradt nézettségi adatai2 valóban
drasztikus visszaesésről tanúskodnak: 1970-ben
csaknem ötödére csökken a saját játékhelyen ját-
szott előadások száma, a nézettség pedig egy évti-
zede nem tapasztalt mélyponton van. A gondok
azonban túlmutatnak a tervgazdasági előírások
hiányosságain, annál is inkább, mert az 1970-ben
tapasztalt csökkenés a székház teljes körű felújítá-
sával magyarázható, amely a próba- és előadás-
lehetőségeket is jelentősen visszaveti. 
A fennálló helyzet tehát sokkal inkább a kultúr-
politikára, az intézményszervezésre, illetve általá-
ban véve a műfaj szakmaiságára vonatkozó kér-
déseket implikál.
A krízis külső tényezőinek vizsgálatában releváns
információkkal szolgál továbbá a nagyváradi fel-
nőttszínház hetvenes évekbeli tevékenységének
keresztmetszete, részint az azonos célközönségből,
részint pedig a hasonló adminisztratív feltételekből
(kéttagozatos színház) kifolyólag. 
A korszakot összefoglaló színháztörténeti munkák-
ból3 kiderül, hogy az 1970-es éveket pezsgő műhely-
munka jellemzi a nagyváradi Állami Színház magyar
tagozatán. A számában igencsak megfogyatkozott
együttes, amely a rendelkezésére álló helyiségein
immár több mint egy évtizede osztozkodni kény-
szerül a román társulattal, a csökkenő erőforrások
ellenére is sokszínű munkát, tevékenységet folytat,

nagyszínpadon és stúdióterekben egyaránt. A művé-
szetpolitikát egyfajta generációs fellépés határozza
meg: Kelemen István aligazgató és művészeti vezető
a  Kolozsváron végzett rendezőtrióval, Farkas
Istvánnal, Szabó József Ódzsával, illetve Szombati
Gille Ottóval fiatalít, akikkel olyan jelentős előadásokat
visz színre a társulat, mint az Anyám könnyű álmot
ígér, az Ifjú W. újabb szenvedései, a Döglött aknák,
a Play Strindberg, vagy a Salemi boszorkányok. A fiatal
társulat által létrehozott előadások mentén hangsú-
lyossá válik a színház ellenállásban vállalt szerepe,
annál is inkább, mert a politikum a kisebbségi intéz-
mények lehetőségeinek visszaszorításával tulajdon-
képpen az asszimilációs folyamatokat gyorsítja fel. Egy
nyíltan nem vállalt, de annál agresszívabb kampány
kezdődik az ellenálló értelmiséggel szemben, a besú-
gók generálta etnikai álfeszültségnek pedig sorra válnak
áldozatává a progresszív szellemiségű alkotók. 
Ilyen feltételek mellett nem meglepő, hogy M.
Implon Irén szövege csupán burkoltan utal Fux Pál
előzmények nélküli, hirtelen távozására, amely való-
jában a művészegyüttes krízise hátterében áll.
„Hanem a bábos-együttes hozzászokott az egy
akarat végrehajtásához.”4 – fogalmaz Implon, és
a bábszínház magyar tagozatának elmaradó bemu-
tatóit az állandó rendező hiányával indokolja, holott
a társulat, kis időszakokat leszámítva, állandó ren-
dező nélkül működik Kovács Ildikó és a rövid időt
Nagyváradon töltő Farkas Teréz, illetve Szele Vera
távozása óta. 
Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a bábszínház
az 1970-es évek elejére egy erősen elöregedett tár-
sulat képét nyújtja, világossá válik, hogy az 1971
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1 M. Implon Irén: Bábos gondok. In: Fáklya, 1970. május 10. 4. o.
2 Teatrul de stat de pāpu¡i 1950–1975 (emlékalbum)
3 Nagy Béla: Torz idők színháza. Varadinum Sript Kiadó, Nagyvárad, 2009 alapján
4 M. Implon Irén: i.m.
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tavaszán először említett krízis tulajdonképpen egy
olyan korszakváltást jelez előre az Állami Bábszínház
életében, amely alapvetően változtatja meg a művé-
szi bábjátszásról alkotott képet. 
Az 1971-es esztendőben kiteljesedő krízishelyzetről,
az egyes felek hozzáállásáról részletes képet nyújt
a Fáklya munkatársai által kezdeményezett ankét,
amelyen a bábszínház működtetésében érintett
személyek – alkotók és kulturális szervezők – egya-
ránt részt vettek. 
A kerekasztal-beszélgetésről írt beszámolót Messzer
László újságíró hozzászólása kezdi. Felvezetésében
a beszélgetés két különböző indokát-indíttatását
jelöli meg, amelyből a művészi bábjátszás pro-
fesszionalizálódásának, a specifikus feladatkörök
kialakulásának két, egymástól független kihívására
hívja fel a figyelmet. 
Messzer leszögezi: „…szeretnénk, ha véleménycse-
rénk elősegítené ennek az igen fontos nevelő szere-
pet betöltő intézménynek hivatása jobb gyakorlatát”5;
ugyanakkor hangsúlyozza a sajtó, és kivált képpen
a szaksajtó felelősségét a művészi bábjátszás meg-
ismertetésében és fejlesztésében: „…az utóbbi idő-
ben mi sem foglalkoztunk eleget bábosaink munká-
jával, művészetük elemző értékelését esetlegesen
végeztük. Ez egyébként a szaksajtó rovására is
elmondható országos viszonylatban is”6. 
A bábszínházról folytatott diskurzus ilyenformán fel-
merülő új fejezetében viszonyítási pontként jelen-
nek meg az 1950-es évek végén, 1960-as évek
közepén a már említett progresszív művészi politika
szellemében készült, a szakma és a közönség által
egyaránt elismert előadások, amelyekhez képest
„egyfajta visszalépés észlelhető a váradi bábját-
szásban, az intézmény magyar tagozatának tevé-
kenységében. Mintha a régi visszhangos előadá-
sokat már nem lehetne megismételni szükséges
művészi erők híján vagy a közönség érdeklődése

nem olyan mértékű, mint egykor?”7. Messzer prob-
lémafelvetése az általánosabb érvényű hiányos-
ságoktól (például a bábdramaturgia helyzete)
az Állami Bábszínház munkaszervezését illető kér-
désekig terjed: „Szándékosan hagytuk utolsónak
az objektív nehézségeket: a rendező és a tervező
hiányát, amelyek valósággal bénítólag hatnak.
Ugyanez vonatkozik a műsorpolitikai kérdésekre,
a dramaturgiai lehetőségek korlátozott voltára”8.
Ehhez csatlakozik M. Implon Irén is, aki a bábszín-
ház nevelői feladatvállalása tükrében a bábszínházi
előadások minőségét kéri számon, és Köteles Pállal
egyetemben a repertoár összeállításának szem-
pontjaira kérdez rá. 
Benedek Anna főigazgató az 1971/1972-es évad
előadásai felől közelít a felvetésekre, összegzésé-
ben pedig kitér arra, hogy a megyei kulturális bizott-
ság által előírt évi kötelező három bemutatón felül,
a művészek saját kezdeményezésére egy negyedik
előadás is született (A kecske és a három gidó,
1971, rendező: Kovács György). Benedek ugyanak-
kor a bábszínházi tevékenységet negatívan befo-
lyásoló kompromisszumokra is rátapint. A Csipike,
a boldog óriás (1972, rendező: Gábor József) ese-
tében „(…) bár a szöveg és a mondanivaló meg-
felel a követelményeknek, művészi kivitelezésében
azonban az előadás megalkuvás volt. Ugyanis már
volt egy Csipike-előadásunk, annak bábuit (Szabó
Barnabás tervei) használtuk fel. Új tervekkel fel-
dobhattuk volna a darabot, igaz viszont, így anyagi
megtakarítást értünk el, ami szintén nem mellékes
szempont”9. 
Kétségtelen azonban, hogy a legnagyobb komp-
romisszumot az állandó rendező és tervező hiánya
jelenti. Ezzel kapcsolatban Benedek megjegyzi:
„(…) jelenleg tervezőnk sincs, próbálkozásaink
eddig eredménytelenek ezen a téren, de megfelelő
jelentkező sem akadt erre a posztra. Egyelőre csak

5 Messzer László: Egy színház kiutat keres. Fáklya, 1971. június 10. 2. o.
6 Uo.
7 Uo.
8 Uo.
9 Uo.
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vendégrendezésre-tervezésre gondolhatunk, ami
az eddigiekben is csak zavarólag hatott munkánk-
ra”10. Ez utóbbi kijelentésével a főigazgató tulaj-
donképpen az egyik legérzékelhetőbb hiányosságra
utal, hiszen az egységes és bábszínházi nyelvezet
kialakításához szükségszerű, hogy a társulat ren-
delkezzen saját rendezővel és tervezővel. Az állan-
dó rendezők körüli vita nem újkeletű a bábszín-
házban. Az 1960-as években a társulatvezető Fux
Pál több ízben is megkísérli betölteni a Kovács
Ildikó után üresen maradt munkakört: Farkas Terézt
a részmunkaidőben alkalmazott Szombati Gille Ottó
és Szabó József Ódzsa váltja, 1965–1970 között
pedig a Kolozsvárról átszerződő Szele Vera látta el
a rendezői feladatokat. A problémára a felnőttszín-
házi alkotók bábszínházi vendégmunkái csak rövid-
távon jelentenek megoldást, hosszútávon egy,
a bábszínházi műfajokat közelről ismerő szakember
alkalmazása jelenthet megoldást. Ghitea (Gitye)
Klára így summázta a társulat nézőpontját: „Munkánk
javítására nagyon sok ötletünk lenne, ami a művé-
szeti irányítót kéri”11.
Viorel Horj, a megyei Művelődési és Szocialista
Nevelési Bizottság szakfelügyelője rövid hozzászó-
lásában anyagi megfontolásokkal indokolja a ren-
dezői pozíció felfüggesztését, illetve a szcenográfusi
állás ideiglenes betöltetlenségét. A helyzetet azon-
ban a „felnőttszínház” magyar tagozatának ezzel
párhuzamosan történő, fokozatos és szisztematikus
leépítése árnyalhatja: a rendszer bevett stratégiája,
hogy az üresen maradó munkaköröket a román
társulatok javára alakítja át, ezzel pedig az adott
tagozat(ok) lassú felszámolását célozza. Erre enged
következtetni Stanca Ponta felszólalása is: „A stag-
nálás, zsákutca kifejezések használata szerintem
önkényes. Különben jobb lett volna mindkét tago-
zatról elbeszélgetni, mert akkor kedvezőbb lehetne
az összkép”12; az irodalmi titkár kijelentéséből ugyanis

kiderül, hogy a felmerülő személyzeti problémák
kizárólag a magyar tagozat működését érintik. 
A kisebbségi intézmények ellehetetlenítésére, illetve
a művészi bábjátszásról folytatott diskurzus radikális
átírására tett kísérletként értelmezhető az is, hogy
az ankétban következetesen nem beszélnek Fux
Pál kulcsfontosságú szerepéről. Személyére egyedül
Máthé Magda tesz utalást, amikor azt mondja:
„Hiba volt, hogy az elmúlt években a Bábszínház
művészi munkája lényegében egy emberre épült”13.
Érdemes megjegyeznünk, hogy Fux Pál neve
az 1975-ben, a bábszínház fennállásának 25. évfor-
dulójára kiadott albumban sem jelenik meg.

Új kihívások
A már említett ankétban Máthé Magda, Gitye Klára
és Nagy János alapítók mellett a társulat két fiatal
művésze, Pethő Márta és Kilin Ildikó is megszólal-
nak, akik a színészek kezdeményezésére létrehozott
stúdióelőadásokban, műhelymunkákban látják
a bábszínház jövőjét. Az ilyen jellegű, kisebb cso-
portokban létrehozott előadások fokozott erőfeszí-
tést igényelnek az alkotók részéről, hiszen, mint
ahogyan azt Máthé Magda is megjegyzi, a korábbi
évek gyakorlatától eltérően a művészszemélyzetnek
a normatervet is teljesítenie kell. 
Az elégtelen technikai feltételek, valamint a már
említett munkaszervezési kérdések ellenére,
1971-ben hosszú próbafolyamat eredményeképpen
bemutatásra kerül Kilin Ildikó egyszemélyes elő-
adása. A kis herceg rendhagyó vállalkozás a báb-
színház történetében, hiszen létrehozásában Bölöni
Sándor újságíró, Weiss István fotográfus és Kádár
Zoltán látványtervező is részt vettek. Exupéry szö-
vegéhez „négyen négy szögből közelítettek, de
végül egységessé vált”14. 
A megvalósítást és a közreműködést tekintve
az előadás korszakalkotónak tekinthető: „Valami

10 Uo.
11 Uo. 
12 Uo.
13 Uo.
14 M. Implon Irén: Sikeres kísérlet a nagyváradi bábos stúdióban. Előre, 1971. július 1. 4. o.
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szokatlan – szokatlanul jó – példát látunk benne
a rendezőhiánnyal küszködő hazai bábszínházi
gyakorlat számára.” – fogalmaz M. Implon Irén. 
Az Előre folyóiratban megjelent cikk szemléletesen
foglalja össze az előadás lényegi elemeit: „Bölöni
Sándor és Weiss István rendezői felfogásában
a puritán egyszerűségre esett a hangsúly. (…)
Dramaturgiai megoldásként azt választották, hogy
a színész együtt szerepeljen a bábuval (…). Kádár
Zoltán színpadképe ebben a koncepcióban nem
hatáskeltő illusztráció, a tervező nem varázsol káp-
rázatos mesehangulatot, hanem tömör képi fogal-
mazású hátteret ad az előtérbe helyezett monda-
nivalóhoz. (…) Ez a hivalkodó látványosságtól
mentes színpadi előadás valósággal kényszerít,
hogy a mesére figyeljünk. Kilin Ildikó (…) váratlanul
nagy művészi érzékenységet bizonyít”15. 
Bár az előkészületeket kiemelt sajtófigyelem övezi,
a bemutató körülményei, a rendelkezésre álló doku-
mentumok alapján, nem tisztázottak. A korábban
említett ankétban Kilin Ildikó és Benedek Anna is
arról beszélnek, hogy egy korábbi vizionálás alkal-
mával nem engedélyezték A kis herceg műsorra
tűzését: „Annak idején hat hónapi szünet után egy
nap alatt kellett készülnöm az előadásra”16 – jegyzi
meg Kilin Ildikó. Az egyszemélyes előadás végül
a konstancai bábfesztiválon mutatkozik be. 
A kis herceg a bábszínház kísérleti részlegének
bemutatkozó előadása: a színház (a felnőttszín-
házhoz hasonlóan) férőhelyeinek számáról elne-
vezett Stúdió 201-ről, ebben a formájában, először
és utoljára értesülünk. Ennek ellenére, Kilin Ildikó
alkotása megteremti az egyéni előadások hagyo-
mányát, amelynek nyomán olyan produkciók szü-
letnek, mint a Mesekockák (1974, rendező és előadó
Kilin Ildikó), illetve Horváth Márta Kedvenceim-soro-
zata (1976). 
Figyelemre méltó a társulati tagok kezdeményező
készsége: a már említett A kecske és a három gidó

mellett Kovács György további munkákban vesz
részt, ő rendezi a Gügyü király bánatát, illetve köz-
reműködik a Csodatopán című előadásban is.
Az 1973. február 4-én debütáló Páskándi-mese
bemutatójára „olyan időpontban került sor, amikor
a váradi bábszínház magyar együttesét sok jogos
bírálat érte középszerű, fantáziátlan munkájáért.
(…) Jó volna, ha ennek a kezdeményezésnek,
A csodatopánnak, meseirodalmunk felfedezésének,
folytatása lenne”17. M. Implon Irén a Páskándi-adap-
táció sikerességét, illetve az alkotók művészi hoz-
záértését dicséri, kiemelve, hogy „Az előadásban
közreműködő vendégművészek meghívása (Mihai
Raicu – rendező, Paulovics László – tervező),
a kimozdulás, az igényes művészi koncepció szük-
ségességének nemcsak a felismerését, hanem biz-
tató eredményét is meghozta a Csodatopán elő-
adása”18. 
Kovács György rendezői munkásságának legnagyobb
elismerését az 1974-ben műsorra tűzött Mesebácsi
meséi című előadás szerezte: a Horváth Mártával
közös műhelymunka eredményeképpen megszülető,
játékos előadás a sinaiai bábfesztiválról három díjjal
tér haza. „A Mesebácsi meséi kétszeresen megál-
modott szerep! A helyesen értelmezett művészi elhi-
vatottságot, a Bábszínház fiatal művészeinek tenni-
és adni-akarását bizonyítja, hogy minél gyakrabban
pódiumon lehessenek. A régen várt előadás a felfe-
dezés élményét, a darab megválasztását, értelme-
zését, színpadra állítását, a báb- és színpadterv első
változatainak megtervezését is jelentette. A Mesebácsi
meséi kiváló keretet biztosít az alakításra, lehetőséget
az előadó bábművész sokoldalúságának, tehetsé-
gének gyümölcsöztetésére. Mindez sikerült is a stú-
dióműsor szereplőinek, Kovács György és Horváth
Márta bábművészeknek.”19

Szele Vera 1973-ban visszatér a társulathoz.
A bábszínházi munkaszervezés hányattatottságát
mutatja, hogy az 1973/1974-es évad utolsó bemu-

15 Uo. 
16 Messzer László: i.m. 
17 Bölöni Sándor: A csodatopán. Előre, 1973. február 28.
18 M. Implon Irén: A bábszínház magyar tagozatának bemutatója elé. Fáklya, 1973. február 4. 
19 Fábián Imre: A bábművész elhivatottsága. Fáklya, 1974. október 14. 2. o.
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tatójának előkészítésére mindössze tíz nap állt
a társulat rendelkezésére. Szele Vera és Bölöni
Vilmos előadása egy újfajta játékstílussal ismerteti
meg a társulatot. „A szokványos oktató-nevelő,
rakoncátlan kisiskolásra emlékeztető kacsa törté-
netéből Szele Vera sikerrel próbált a váradi báb-
színpadon kevésbé szokványos játékot kialakítani
Bölöni Vilmossal s a zenét szerző és szolgáltató
Dankó Jánossal jó megegyezésben. Bábcirkusz-,
bábrevű-féle produkciót állított vasárnap színpadra,
azazhogy éppen a színpadra utaló kulisszát,
a paravánt fosztotta meg mindenhatóságától.
A titokzatos, bekukkantásra csábító paraván elé
hozta, s igazi színésszé léptette elő a bábjáték
ismeretlen alakját, a hangként és bábmozgatóként
számontartott bábszínészt”20.  
Ezt a hagyományt folytatja az Ördögűző tarisznya
című, Sütő András által bábszínpadra alkalmazott
Creangā-mese is: „Ember és bábu együttjátszatása
ugyan nem új, a feladat éppen az, hogy az együtt-
játszásnak megtalálják a  természetes indokát,
a darabnak megfelelő logikai magyarázatát. Szele
Vera rendezése továbbment ennél: összhangot tudott
teremteni köztük, sőt, olyan műveletet is végigvezetett,
amelyet bábszínházban ritkán látunk. Nevezetesen
azt, hogy az előjáték ember-szereplői a mesei cse-
lekménybe bekapcsolódva szimbólumokat testesíte-
nek meg, bábszínpadi tárgyi kellékek váltakoztatásával
mást és mást (…) próbálnak a hagyományos mesei
és kisszínpadi keretek között… Ha csak bábukkal
csinálnák, erőltetett lenne, és főleg nem lehetett volna
ilyen érzékletes jelkép-kombinációval közelíteni
a mese elvont fogalmait.
Kitűnő kísérlet, amelyben nem a merészségé
az érdem, hanem annak művészi megoldottságáé”21. 
A színpadi megjelenésben mindaddig rutintalan
bábszínészek tehetségük új oldalát mutatják meg
a rendszeressé váló élőszereplős előadásokban,
amelyek jellemzően a commedia dell’arte és a revü

műfaji hagyományait ötvözik a bábszínpad adta
lehetőségekkel. A határműfajokkal való kísérletezés
újabb állomása az 1976 márciusában bemutatott
Majolenka hercegkisasszony, amely a vásári báb-
játékok bravúrosságát idézi fel és értelmezi újra
a művészi bábjátszás társulati keretei között. A már
említett műfajok szellemében újraírt mesében óri-
ásbábok paroláznak élő szereplőkkel, így az előadás
társulati szinten, illetve a bábmozgatók szintjén is
játékkedvet, valamint fokozott precizitást és össz-
hangot igényel: „Szele Vera az ugrándozást, a fecse-
gést másoknak szánja – a színészként fellépő bábo-
soknak. Ők viszont bohócokként, narrátorokként,
vagy a bábuk partnereiként paródiát játszanak (...)”22. 

Konklúzió
A hatvanas-hetvenes években a Romániában
tapasztalható rendező- és dramaturghiány a művé-
szi bábjátszás intézményesülési folyamatának lelas-
sulását mutatja: a bábszínházi képzés helyzete
továbbra is megoldatlan marad, hivatásos rendezők
hiányában a műfaj és a művészegyüttesek sem
képesek megújulni. Ebben a kontextusban felérté-
kelődik a társulatok vezéregyéniségeinek a szerepe,
akiknek feladata, hogy egységes és következetes
repertoárpolitikát folytassanak, miközben megte-
remtik a folyamatos fejlődés kereteit is. 
Az egyre szűkülő erőforrások ellenére a nagyváradi
bábműhelynek egészen az 1970-es évekig sikerül
megőriznie vezető szerepét. Amíg azonban a hat-
vanas évek végét nemzetközi tapasztalatcserék, illet-
ve olyan korszakalkotó előadások fémjelzik, mint
A divina comoedia, vagy a Három bábpantomim,
a hetvenes években mélyülni kezd az a sokrétű
szerepkonfliktus, amely a bábszínház fennállásának
addigi legnagyobb krízishelyzetéhez vezet.
Az 1970-es években a társulatnak már nem csupán
a kísérleti munkák tervgazdaság általi radikális vissza-
szorításával, hanem Fux Pál elvesztésével is szembe

20 Péli Elemér: Bemutató a bábszínházban. Fáklya, 1973. május 15. 2. o.
21 I-n.: Ördögűző tarisznya. Fáklya, 1975. április 2.
22 Zsehránszky István: Bábvilág mindenkinek. Ifjúmunkás, 1976. április 15. 5. o.
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kell nézniük. A romániai művészi bábjátszás úttörő
egyénisége 1971-ben egyik napról a másikra disszi-
dál Izraelbe, maga mögött hagyva azt a társulatot,
amelynek művészi arculata Fux tervezői és rendezői
munkásságára alapozott. Az együttes a bábmozga-
tók szintjén is megújulás előtt áll: az 1970-es évek
közepére, néhány kivételtől eltekintve, szinte teljesen
kicserélődik a művészegyüttes. A bábszínházi műkö-
dés kiszolgáltatottságát a kisebb ségi intézményeket
sújtó politikai döntések is növelik, olyan elengedhe-
tetlen munkakörök maradnak például betöltetlenül,
mint a tervezői vagy rendezői állás. 
Ebben a kompromisszumok és bizonytalanságok
által sújtott átmeneti időszakban a színészek kez-
deményezőkészsége tartja életben a magyar tago-
zatot. Olyan produkciók látnak napvilágot, amelyek
már nem az egykori hagyományok folytatójaként
pozicionálják a bábszínházat, mégis, a művészi
bábjátszás korszerű igényeinek tesznek eleget.
Ilyen tekintetben kiemelkedő Kovács György mun-
kássága, akinek a nevéhez több rendezés is fűző-
dik, de fontos szerep jut Kilin Ildikó és Pethő

(Horváth) Márta egyéni előadóestjeinek is, amelyek
egyfajta – a bábszínházi alkotók fejlődését célzó –
stúdiómunka alapjait fektetik le. 
A hosszútávú megoldást Szele Vera rendezői újra-
szerződtetése jelenti. A kolozsvári egyetem böl-
csészettudományi karán tanult Szele Vera Kovács
Ildikó kincses városbeli együtteséből érkezik
Nagyváradra, ahol 1965–1970 között már alkalma
nyílik együtt dolgozni a társulattal. Csaknem négy
év bukaresti újságírói munka után (az Ifjúmunkás
szerkesztője) 1973-tól 1985-ös disszidálásáig
a magyar tagozat vezető rendezője lesz. A vissza-
térés első évei konzekvens építkezésről tesznek
tanúbizonyságot: a magyar tagozat repertoárján
klasszikus és kortárs mesék egyaránt megtalál-
hatóak, az alkalmazott technikák széles palettája
pedig nem csupán változatosságot, hanem szak-
mai kihívást jelent a művészek számára. A Szele-
rendezések a vajangtól a pantomimig terjednek,
a műsoron továbbá olyan produkciók is helyet
kapnak, amelyek mintegy folytatják a bábműfaj
lehetőségeivel való kísérleteket. 

Kovács György a Mesebácsi meséinek előadásán, 1974
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A Szele-repertoár sarokpontját éppen az ilyen határ-
műfajok létjogosultságára, az egyes formanyelvek
együttműködésére épülő produkciók jelentik.
Kiemelkedő az a bábelőadás-sorozat, amely vegyes
– bábos és élőszereplős – technika által vizsgálja
a revü és a commedia dell’arte bábszínpadi lehető-
ségeit: a Plutty, az okos kiskacsa, az Ördögűző tarisz-
nya és a Majolenka hercegkisasszony úgy válnak
a tárgyalt korszak kiemelkedő alkotásaivá, hogy fel-
nőtt- és mozgásszínházi precizitást követelnek meg
a művészektől, akik túllépnek a mozgatói státuszon,
és egy egységes, felkészült társulat képét mutatják.  
A Szele Vera által 1973–1976 között színre vitt elő-
adások következésképpen egy új korszak első
lépéseit jelentik. Az általa kezdeményezett kohe-
rens és letisztult stratégia új szintre emeli a művé-
szi bábjátszásról szóló szakmai diskurzust, amely-
ben a rendezői hozzáértés, valamint a színészi
tehetség válik elsőrendűvé a képzőművészeti kivi-
telezéssel szemben.

Fotó: Szigligeti Színház archívuma

In the 1960s and 70s, Romania’s decline of directing and dramaturgical experience resulted in
a slowdown in the development of artistic puppetry. Many aspects of puppet theater training
remained unformulated and, in the absence of professional directors, neither the genre nor the
artistic ensembles were able to renew themselves. In this context, the role of the various
ensembles’ leading figures became more important. Their job was to create a unified and
consistent repertoire, while also creating the framework for continuous development. Despite
shrinking resources, the Puppet Workshop of Nagyvárad succeeded in maintaining its leading
position until the 1970s. During the transitional period, riddled by compromises and uncertainties,
the artists’ initiative kept the Hungarian section functioning. 
György Kovács’ work was outstanding. His name is associated with several productions. But the
individual performances by Ildikó Kilin and Márta (Horváth) Pethő also played an important role.
The renewal of Vera Szele’s contract provided a long-term solution. Her performances between
1973 and 1976 represented the first steps to a new era.
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Kilin Ildikó a Mesekockák
előadásán, 1974




