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Tradíció és invenció – Kovács Ildikó bábrendezői formanyelve 

TÉZISEK 

Kovács Ildikó életműve rendkívül gazdag és egyedi. Az 1950-es évektől 2008-ig dolgozott 

bábrendezőként, rendezői korpusza a közelmúlt magyar bábtörténetének kiemelkedően fontos 

fejezete. Iskolateremtő és meghatározó egyénisége volt a kortárs kelet-európai 

bábművészetnek. Bábrendező és társulatépítő munkássága a romániai mellett a magyar 

bábszínházakra is jelentős hatást gyakorolt.  

Kovács Ildikó a bábra nem csak művészi–rendezői elgondolásai mentén, hanem annak 

lehetőségeit sokkal szélesebb körben kihasználva, univerzálisan gondolt. A báb mindenféle 

alkalmazási módja izgatta, a művészeti nevelés, a bábpedagógiától a báb terápiás 

lehetőségéig. A bábut mint az élet problémáira megoldást nyújtó univerzális eszközt 

használta, mind közvetlen (terápia), mind közvetett (színházi nevelés) során, elsősorban a 

gyerek szemszögét figyelembe véve. Sok tekintetben kora előtt járt. Munkáját laboratóriumi 

munkának is tekintve folyamatosan kísérletezett, megfigyelt, majd analizált. Figyelme 

középpontjában a gyerek állt, és a báb rá gyakorolt hatása, mely egy sajátosan holisztikus 

megközelítés. 

Honnan indult az a holisztikus színházi szemlélet, mely jellemezte Kovács Ildikó 

munkásságát? Pályájának mely szakaszában érhető tetten ennek kialakulása, és mely 

előadásokban, milyen formában öltött testet? Hogyan formálódott az évek során, míg eljutott 

sajátos formanyelvének emblematikus előadásaiig? Hol bukkan fel először a tudatos művészi 

komplexitásra való törekvés, vagyis az irodalom, zene, képzőművészet és mozgásművészet 

együttes alkalmazása a bábszínpadon? Dolgozatomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Pályaképe lehetőséget kínál arra, hogy a román és a magyar bábtörténet kontextusában 

mutassam be, és elindulásának, működésének hátterében a két bábhagyományt is 

összehasonlítsam, különös tekintettel Vitéz László és Vasilache, azaz a népi bábhősök vásári 

játékgyakorlatára. A bábtörténeti kontextusból kiindulva – mely beágyazódik az európai 

bábművészet közegébe is – vizsgálom a korszak bábesztétikai paradigmáját és változásait. 

Kovács Ildikó és kortársai elméleti, bábesztétikai írásait elemezve jutok el az életmű 

meghatározó előadásainak elemzéséig, Kovács Ildikó paradigmaváltó munkásságának 
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bemutatásáig. Rendezői korpuszát az előadás-rekonstrukció módszerével helyezem el a 

bábszínházi kánonban. 

Rendezői tevékenysége az 1950-es évektől összefonódott a romániai magyar hivatásos 

bábjátszás történetével. A román bábszínházi struktúra lehetőséget teremtett számára a 

folyamatos rendezői munkára, de a cenzúra több előadását betiltotta, vagy átalakítatta. Nőként 

közvetlenül megtapasztalta az etnikai, politikai és szakmai kirekesztés és elnyomás különféle 

formáit. Ebben a diktatórikus közegben szerzett élményei előadásaiban tematizálódnak. 

Szerepvállalásával jelentősen hozzájárult a több szempontból is kisebbségben lévő közösségi 

identitás erősítéséhez. Kovács Ildikó korpuszát ugyanis alapjaiban határozza meg az a 

marginális pozíció, amelyben több szempontból is állt. A magyar bábtörténet határon túli, 

míg a román kisebbségi bábrendezőként tekintett rá, vagyis mindkét ország marginalizálta őt. 

Nőként alkotott egy olyan színházi közegben, ahol hagyományosan férfiszerepnek tekintették 

a rendezést. A bábszínház nem jelentett szimbolikus hatalmat, ezért nem veszélyeztette 

helyzetét a férfiak pozíciószerzési törekvése, viszont csak pár alkalommal adódott lehetősége 

drámai színházban rendezni.  

Új kihívásokkal találkozott szembe, amikor a kilencvenes évek elejétől Magyarországon 

folytatta rendezői tevékenységét. A magyar bábszínházi struktúra egyedülálló helyzete idézte 

elő az Állami Bábszínház hosszúra nyúlt hegemóniáját. Az átalakulást a decentralizáció lassú, 

alulról szerveződő folyamata indította el. A rendszerváltás után a meghatározó amatőr 

együttesek sorra bábszínházakká alakultak. A decentralizáció eredményeképpen kialakult a 

vidéki bábszínházak hálózata. Ebben a folyamatban Kovács Ildikónak meghatározó szerepe 

volt. Románia eltérő bábszínházi struktúrájában megélt tapasztalataival, szakmai és 

pedagógusi munkájával segítette a struktúra átalakulásának folyamatában a 

professzionalizálódó bábszínházak munkáját. 

Rendezéseivel a kilencvenes évektől egyik elindítója a bábszínházi paradigmaváltásnak, 

először a vidéki bábszínházakban, majd elér a bábszínházi struktúra origójába, a Budapest 

Bábszínházba is. Kovács Ildikó korpuszára úgy is tekinthetünk, hogy ezen keresztül 

reprezentálódik a bábszínházi paradigmaváltás fél évszázados története. A vidéki 

bábszínházakban végzett rendezői munkájával bizonyítja, hogy van létjogosultsága egy olyan, 

másfajta hagyományból, szemléletmódból építkező formanyelvnek és játékgyakorlatnak, 

mellyel iskolát teremt Magyarországon is. Dolgozatomban végigkövetem és előadás-

elemzéseken keresztül bemutatom, hogyan változott Kovács Ildikó rendezői formanyelve 
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munkássága során. Milyen módon jutott el a minimalista stilizációtól, az emberbáb mint 

forma megtalálásán keresztül, a bábszínházi diverzitás esztétikájáig. A bábut a maga naiv 

tragikomikusságával, groteszkségével tartotta minden esetben a meghatározó elemnek, ezáltal 

magára a bábjátékra is tragikomikus műfajként tekintett. Ez vezette a legtöbb esetben a 

darabválasztását is. A játék elsődlegessége mellett mindig kihangsúlyozta, hogy a bábszínház 

világteremtés, a bábu életre keltése pedig: mágia. 

Kovács Ildikó kolozsvári munkásságát tanulmányozva kirajzolódik az a rendezői 

gyakorlat, mely meghatározza előadásai formanyelvét. Elsődleges szempontom a báb és 

ember viszonya felől értelmezni az előadásokat. A kiemelt előadások olyan hatástörténeti 

erővel bírnak, mely a maga korában a politikai-kulturális elzártság miatt nem 

érvényesülhetett, és évtizedekkel később is csak egy szűkebb szakmai körben váltak ismertté.  

A pantomim gyakorlatok útján jut el a számára érvényes színpadi forma megtalálásáig.  

A Karnyóné az első előadás, melyben artikulálódik a bábtest – embertest groteszk 

megközelítésének gyakorlata, ebből alakította ki az emberbáb koncepcióját, mely a 

későbbiekben előadásainak egyik meghatározó formaelemévé válik. Kovács Ildikó 

felfogásában a test mindig groteszk, túlnő saját határain, és állandó változásra kész, megtöri 

ezzel a zárt testkép konvencióját. 

Felismerte, hogy a fejlett testtudatosság kompetenciájával a bábszínészek az animált 

anyag, tárgy, bábu megmozdításakor képesek projektálni a pantomimgyakorlatok során 

elsajátított mozdulatokat. Ez az átvitel a mozdulatokon túl a szerepformálás minden 

szegmensét érinti, hiszen bármilyen bábtípusnál átvitel van a bábos és báb között. Ezért a 

bábszínházi szerepformálás nem jöhet létre a projekció nélkül. 

A bábszínházi rendezést világteremtésnek tekintette, melynek lényegi attribútuma a játék. 

Erre épül a heterogén diverzitás esztétikája, mely rendezéseinek fő ismertetőjegyévé vált. A 

nyitott, heterogén bábszínházi paradigma artikulációjaként határozhatjuk meg a bábszínházi 

diverzitást, amelyben a mise en scène kötetlenül kombinálja a különféle báb- és 

színjátéktípusok formáit és alkotóelemeit, eltérő méretarányokban reprezentálva a báb- és 

embertestet, mely a dramatikus alakok közti viszonyrendszer vizuális leképezéseként 

mutatkozik meg. Kovács Ildikó rendezéseiben a diverzitás, mint rendezői módszer lehetőséget 

ad arra, hogy a bábszínházi nyelv végtelen eszköztárának olyan elemeit kapcsolja össze 

egymással, amelyek addig szokatlanok voltak. 
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A vásári bábjáték típusát, más heterogén modulokkal (pantomim, utcaszínházi, vásári 

színjáték elemek) ötvözve, Kovács Ildikó megtalálta annak lehetőségét, hogy kora 

problémáiról korosztálytól függetlenül érvényesen beszéljen. A heterogén diverzitás 

elemeiben a hagyomány és annak újraértelmezése szervesen hoz létre olyan közvetlen 

színházi formát, mely Peter Brook színházeszményéhez hasonló módon szól mindenkihez.  

Zsigeri szinten hatnak a befogadóra az atavisztikus formák. 

Kovács Ildikó szavaival élve a bábu olyan lehetőségeket kínál, „amelyek felhasználásával 

teljes értékűen, a többi művészetekkel egyenrangúan beszélhetünk az élet dolgairól.”
1
 

Munkásságával ezért mutat példát az egész műfaj önértékelése szempontjából. Ehhez 

elengedhetetlen volt számára a bábjáték hagyományának a tisztelete és megőrzése. A 

továbbadás lehetőségét pedig azzal a nyitott, invenciózus alkotói attitűddel élte meg, mely 

előadásaiból sugárzik, és a mai napig nagy hatással van a bábművészetre. A tradíció és 

invenció rendezői munkásságának két meghatározó alapfogalma, ezért ezek tükrében 

vizsgálom korpuszát.  

Dolgozatom zárásaként pedagógiai módszere bemutatásával és hatástörténetével 

foglalkozom, kiemelve pár olyan előadást, melyen közvetlenül, vagy közvetett módon 

érzékelhető hatása. Tanítványai közül többen a mai bábművészet meghatározó alkotóivá 

váltak. Tevékenységükön keresztül tovább hat Kovács Ildikó szellemi öröksége a fiatalabb 

generációkra. Jelen dolgozat célja is ezt erősíteni. Függelékként az alkotói pályakép és 

rendezéseinek listája tekinthető át. 

 

                                                 
1
 Kovács Ildikó: A bábu esztétikája – és jövője. A Hét, 1972. 3. 10-11. 


