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Nehéz helyzetben került az Állami Bábszínházhoz.
Bródy Vera távozása és Ország Lili halála után lett
Koós Iván mellett a színház „másik” tervezője. Egy
olyan intézményben, amelyben a képzőművészet
mindig meghatározó szerepet töltött be. Akkor is,
amikor még a könnyű műfaj jelenléte határozta
meg az arculatát, és még inkább a nagy korszak-
váltás, 1958 után.
A marosvásárhelyi és a kolozsvári Képzőművészeti
Főiskolán végezte tanulmányait. 1961 és 1975 között
a marosvásárhelyi Állami Bábszínház tervezője volt.
1977-től Magyarországon élt. Színházi munkássága
mellett számos egyéni és csoportos kiállításon sze-
repelt. „Első kiállításom Gyergyó szent mik lóson volt,
egy iskola termében, ahol képeim a körbe rakott
padokon esetlenül támaszkodtak a falhoz” – írta
a Csók István Galéria grafikai termében 1979-ben
rendezett első magyarországi kiállítása katalógusá-
ban. – Második kiállításom Maros vásár helyen nyílt
meg, amelyről Nagy Zsuzsa Egy ismeretlen festő
címmel az Utunkban cikket közölt. Számtalan cso-
portos kiállítás és elismerő kritika következett, amíg
az »ismeretlen festőből« ismert lettem.”
1970-ben a bukaresti Képzőművészeti Szövetség
UNESCO ösztöndíjra javasolta, de útlevelet nem
kapott a párizsi úthoz. 1974 és 1977 között egyet-
len kiállítása sem lehetett Romániában. Tervezést
sem vállalhatott, mert Magyarországra kívánt köl-
tözni. Ez Ceauçescu Romániájában hazaárulásnak
számított. Nagy árat kellett fizetnie a hazatéréséért
(mert mindig így mondta, sohasem nevezte „átte-
lepülésnek” a Magyarországra kerülését), minden
vagyontárgyától és valamennyi festményétől meg
kellett válnia. „Így lettem »fiatalon öreg« és »öregen
fiatal«, hiszen – bár valamit már befejeztem –
mégis sok mindent elölről kellett kezdenem” –
nyilatkozta egyszer.

Budapesten is megmaradt annak a tisztalelkű gyer-
gyói embernek, aki volt. Kevés beszédű, nehezen
barátkozó, nehezen oldódó, sokat próbált jellem
volt. Romániai életéről mindig alig mondott valamit.
Ha kérdeztem, kurta tőmondatokban válaszolt. Igaz,
a munkában sem volt szószátyár. Amikor hozzálát-
tunk egy-egy új közös munkához, hozott egy jegy-
zettömböt, meghallgatta, amit mondok, felírta, eltette
a jegyzeteit, aztán néhány nap múlva felhívott, hogy
mutatna néhány vázlatot. Összeültünk, elmondtam
az észrevételeimet, aztán abban maradtunk, hogy
elkészíti a „színeseket”. (Így hívjuk színházi nyelven
a látványterveket.) Megesett, hogy egy-két dolgot
megkérdezett, de ez ritkaságszámba ment.
Pedig sokat dolgoztunk együtt. A Bábszínházban
is, néha a hajdani Magyar Televízióban is. Ez utób-
biban ő tervezte Fodor Sándor Csipike, az óriás
törpe című mesekönyvéből készült bábjátékot.
A mese egy székely góbé ravaszságával szól
a hatalomról. Ez volt a legkedvesebb televíziós ren-
dezésem, és Imre is nagyon szerette a filozófiai
mélységű derűs-szomorkás, bölcs játékot. Közös
bábszínházi munkáink közül legszívesebben A szar-
vaskirályra emlékszem. Meg a Webern és Prokofjev
zenéire készült Két Pierrot-játékra. Meg a Bartók

Balogh Géza

AMBRUS  IMRE  ( 1936–2018 )

I N  M E M O R I A M

Emlékkiállítás a Budapest Bábszínházban, 2018



I N  M E M O R I A M10 2

Ali Baba és a negyven rabló, 1993
R: Balogh Géza

A Szarvaskirály, 1983 
R: Balogh Géza, Fotók: Matz Károly

Az aranytollú madár, 1980
R: Urbán Gyula



10 3B A LO G H  G É Z A

zenéjére készült Két arcképre. Meg a Doktor Faustra.
Meg Manuel de Falla Pedro mester bábszínháza
című operájára, amelyet előbb tévéjátéknak csi-
náltunk meg, majd a színházban is bemutattuk.
Az utóbbi évtizedben ritkán találkoztunk. Ha

az utcán összefutottunk, mintha kicsit bőbeszé-
dűbbé vált volna az idő múlásával. De odáig soha
nem jutottunk a beszélgetésben, hogy elmond-
hattam volna, mennyire kedvelem őt, és milyen
szívesen emlékszem a közös munkáinkra.

Részlet az emlékkiállításról

This article is in commemoration of the recently deceased Imre Ambrus, a designer for the
Budapest Puppet Theater and its predecessor, the Hungarian State Puppet Theater. Ambrus, an
outstanding graphic artist, painter and designer, was originally from Transylvania and was had
a part in many puppet productions for theater and television throughout Hungary. Even as a
resident of Budapest and a Hungarian citizen, Ambrus remained a man from the mountains of
Transylvania. He fled from the Ceauçescu dictatorship and arrived in Hungary in 1977 at 41 years
of age to begin a new life. 
Among his many works for puppet theater, the article mentions Gozzi-Heltai’s fairytale, The Stag
King; De Falla’s opera, Master Pedro’s Puppet Theater; the arrangement for puppet theater of
Bartók’s  Two Portraits, op. 5; and the puppet version of Doctor Faust, an adaptation for television
of a fairy tale written by Translyvanian author, Sándor Fodor, called Pinch, the Giant Dwarf. The
author of commemoration, director who was Ambrus’ former colleague writes: “Lately we met
less frequently. If we happened to meet on the street, it seemed this once taciturn artist had
become more verbose. But we never got to the point where I could tell him how much I liked
him and how happily I still think back on our mutual work.”
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