
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

M ind a fô vá ro si, mind a vi dé ki báb szín há zak el -
sôd le ges (de nem ki zá ró la gos) cél kö zön sé ge
óvo dás vagy is ko lás gyer me kek bôl áll: re per -

toár juk je len tôs ré szét klasszi kus vagy kortárs me -
se fel dol go zá sok al kot ják. Elôadá saik leg több je esz -
té ti kai, ér tel me zôi mi nô sé gük ben több be fo ga dói
kor cso port szá má ra él vez he tôek, a szín há zak azon -
ban idô rôl idô re meg szó lít ják a fel nôtt né zô ket is.
A Bu da pest Báb szín ház ban mu tat ták be pél dául Ko -
va lik Ba lázs ren de zé sé ben Az óriás cse cse môt 2002-
ben,2 Al föl di Ró bert pe dig a Sa de már ki 120 nap ja
cí mû elôadást ren dez te 2005-ben. A gyô ri Vas ka -
kas Báb szín ház ban is több elôz mé nye volt a fel nôtt -
szín há zi tö rek vé sek nek: 2000-ben Len gyel Pál ren -
dez te a Víz ke reszt, vagy amit akar tok cí mû Shakes -
peare-da ra bot; 2004-ben Krysz tof Rau a Sze- rel- me-
 se-k, Pe ter Pa sov, Zse nya Pa so va a Csár dás ki rály nô
cí mû elôadá so kat; de iga zán si ke res nek a Ká dár Ka -
ta re vüt le het mon da ni, mi vel hat év vel a be mu ta tó
után még min dig re per toá ron tud ják tar ta ni. Ko csis
Ro zi, a Vas ka kas Báb szín ház igaz ga tó nô je hív ta meg

Ten gely Gá bort a szín ház hoz 2006-ban,3 hogy kö -
zö sen hoz zák lét re a kö vet ke zô fel nôtt elôadá su kat,
miu tán lát ta az Én, An ti go né cí mû ren de zé sét.4

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

„A bol gár, szerb, ci gány, székely és an gol szász
nép bal la dá kat az 1930-as évek ka ba ré já nak
han gu la tá val öt vö zô ze nés-tán cos-bá bos

revüt”5 az elôadás dra ma turg ja, Gi me si Dó ra a tár -
su lat tal kö zö sen ír ta. Egy po kol já rás ke ret tör té net
szer ve zi az elôadást, amely nek a mû kö dé sét biz to -
sí tó Kon fe ran szié (Ko csis Ro zi) fo lya ma to san in -
zul tál ja a né zô ket. A pro vo ká ció gesz tu sa azon ban
so sem lesz túl erôs, mind vé gig érez he tô egy faj ta já -
té kos el tar tás. Az elôadás per gô rit mu sát az etûd -
sze rû szer kesz tés dik tál ja: a ke gyet len sé ge ket be -
mu ta tó bá bos bal la da tö re dé ke ket könnyed, ze nés
je le ne tek vál to gat ják a szín pa don. A ze nei be té tek -
ben a mu si ca lek bôl és az ame ri kai pop kul tú rá ból
köz is mert dal la mok csen dül nek fel. A Kon fe ran -
szié „tár sa”, vagy „el len tét pár ja” a Cse léd (ere de ti -
leg Sz. Nagy Má ria, ké sôbb Fo dor An na má ria),6

akin a ko ráb ban csak ver bá li san (vagy csak a bábo -
kon) meg je le nô ke gyet len sé gek tes tet öl te nek: bru -
tá li san ütik, ve rik, megerô sza kol ják, majd vé gül
megölik.

A nyi tány ban a Chi ca go Cel la-tan gó ját ad ják elô
a Pri ma don nák, csak az elôadás lo gi ká ja sze rint
nem a bör tön, ha nem a po kol tor ná ca elôt ti mu la -
tó a hely szín. Dra ma tur giai lag azo nos mó don bon -
ta koz nak ki a kü lön bö zô bal la da etû dök, mint a nyi -
tány da lá nak pró zai be té tei: mes ter kélt könnyed -
ség ta lál ko zik az erô szak kal és a bru tá lis ke gyet len -
ség gel. El sô ként Bod ro gi Fe renc né, az any ját föl nem
is me rô leány7 bal la dá ját is mer het jük meg egy pan -
to mi mes tü kör já ték ban. A tü kör égô fény iz zók ból
ál ló üres kép ke ret ként je le nik meg mint egy nagy,
szín há zi smink tü kör. A két szí nész nô egy más sal
szem ben he lyez ke dik el és ját szik a tü kör szi tuá ció -
val, mi köz ben a tör té net egy re fé lel me te seb bé vá -
lá sát az erô sza ko san han gos és vad ze ne erô sí ti.
A bal la da be tét ele jén be zá rul a füg göny, és a pó -
dium ra ve ze tô pi ros lép csôn ját szó dik a je le net, így
mi kor azt kör be for gat ják, még bi zony ta la nab bá vá -
lik a ha tár a tü kör elôt ti és mö göt ti te rek kö zött.
Ab ban a pil la nat ban, hogy be fe je zô dik a já ték, a
két nô összeölel kez ve ének li el a Que Se ra, Se ra dal
ma gyar vál to za tát („Bár hogy lesz, úgy lesz…”). Má -
so dik bal la da tö re dék ként Rad ka és Ni ko la8 tör té ne -
te ele ve ne dik meg. A me sé lô és egy ben ani má ló szí -
nész nô az elôb bi lép csô pó diu mon fog lal he lyet,
szét ter pesz ti lá bait. Egy pi ros, ap ró szín há zi füg -
gönyt hoz nak se gí tôi, és te szik le a lá bai elé- kö zé,
így a fe ke te ha ris nyá ba búj ta tott vég ta gok ha tá rol -
ják kör be a szín ház a szín ház ban je le net mi ni pó -
diu mát. Ki csi pál cás figu rák kal me sé li el a meg gyil -
kolt fe le ség tör té ne tét. Ami kor a tör té net ben elér -
ke zünk a gyil kos ság moz za na tá hoz, a pál cán föl -
csúsz tat ják az ap ró bá bu fe jét, így az le vá lik a
test tôl. A bá bu ha sán lé vô üreg bôl elô ke rült eper -
szem el fo gyasz tá sa köz ben idé zi a me sé lô az anya

tes té ben meg halt mag zat sza vait. A Szép Je li ca kése9

cí mû bal la da pan to mi mes elô já ték kal kez dô dik.
Pa ra ván-ka rá csony fa ke rül be a szín re, idil li fa dí -
szí tést és aján dé ko zást lát ha tunk né ma je le net ben,
há rom szí nész nô elôadá sá ban. Majd ki hajt ják a ka -
rá csony fa két ol da lát, és a bel sô ol da la kon fes tett
je le ne tek lát ha tóak a bal la dá ból. Mi köz ben meg -
hall gat juk a hú gát megölô Páv le ke gyet len tör té ne -
tét, a me sé lô pál cá val mu to gat a pa ra ván ra fes tett
ké pek re, a ze nei alá fes tés pe dig ve gyí ti a szerb nép -
ze nei mo tí vu mo kat a San ta Claus is co ming to town
köz is mert dal la má val. A Száz sze gecs ke10 bal la da
fel dol go zá sá ban a tárgy ani má ció já ték nyel ve je le -
nik meg. A fe le sé gét megölô férfit ka lap, égô pi pa,
és sé ta pál ca je le ní ti meg, ké sôbb ezek az att ri bú tu -
mok át ke rül nek a szí nész nô tes té re, aki ed dig mint
a meg gyil kolt asszony sze re pelt a szín pa don.
A zsúr ko csi ról – ami vel a Cse léd a kö zön sé get szol -
gál ta ki ká vé val és po gá csá val – tész ta szû rôk, fû -
szer tar tók és ka na lak ke rül nek elô, eze ket ma gá ra
ag gat va tán col szin te transz ban a meg cson kí tott
asszony, és vál nak a tár gyak sa ját mel lei vé, sze mei -
vé, kar jai vá.

Az utol só bal la da be tét Ján ka és Jan ku la11 tör té -
ne te. A Kon fe ran szié-pri ma don na al ta tó dal-é nek -
lés és rin ga tás köz ben pró bál meg nyug tat ni egy sí -
ró báb cse cse môt, de a gyen géd ség egy meg hitt nek
vélt pil la na tá ban ha tal mas kést vesz elô, és el vág ja
a ba ba tor kát, ami bôl vö rös ken dô for má já ban
buggyan ki a (se lyem)vér. A bá bu nak lát ha tóan el -
vá lik a fe je a tes té tôl, és mint tárgy, funk ció ját ve -
szít ve he ver az anya ke zé ben, cson ka tes te töb bé
nem ké pes az élet te li ség il lú zió ját kel te ni. A Cse -
léd tö meg mé szár lá sá nak je le ne té ben Jenny da lát
ének li a szí nész nô, eb ben a je le net ben a brech ti
song és Fa lu dy György fel dol go zá sá nak so rai vál -
ta koz va szó lal nak meg.12 Ká dár Ka ta, a bal la da iro -
da lom iko ni kus alak já nak ne ve hí vó szó ként funk -
cio nál a kol lek tív tu dat ban, tör té ne te vagy alak ja

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Gi me si Dó ra: Ká dár Ka ta re vü, Gyôr, Vas ka kas Báb szín ház, Ren de zô: Ten gely Gá bor; író, dra ma turg: Gi me si Dó ra; ter ve -

zô: Bo rá ros Szi lárd; ze ne: Rab Vi ki; ko reog rá fus: Ne mes Zsófia; sze rep lôk: Ko csis Ro zi, Rab Vi ki, Pal lai Ma ra, Ha la si Bea,
Ra gán Edit, Var ga Ani ta, Fo dor An na má ria, Já ger And rás, Sza bó Ta más, Szú ke nyik Ta más.

2 AL BERT MÁ RIA: A pol gár puk kasz tást ké rem foly tat ni! Vaj da Ger gely – Dé ry Ti bor: Az óriás cse cse mô, Cri ti cai La pok, 2003/01. 21–23.
3 „…Fia ta labb, bát rabb, in ven ció zu sabb. Én hív tam, mert lát tam egy fel nôtt elôadá sát, és en gem tel je sen meg bo rí tott, hogy

mi lyen me ré szen gon dol ko dik. És jött, mert nyil ván érez te, lát ta, hogy ha son ló szel le mi ség ben gon dol ko dunk a szín ház -
ról, mint ô. És ho zott ma gá val egy cso mó fiatalt, új ar co kat, dra ma tur go kat, ren de zô ket. Én pél dául – az imént em le ge -
tett fruszt rá cióm okán – so ha nem mer tem vol na oda men ni Pel sô czy Ré ká hoz, hogy mi lyen jó vol na, ha ve lünk dol goz -
na. Ezek hez a lé pé sek hez na gyon kel lett Gá bor. Ré ka öt perc alatt ren dez te át az egész szín há zat és az agyun kat. Se ôt, se
No vák Esz tert nem ér de kel te ez a vi dé ki kis hi tû nyá vo gás.” RICK ZSÓfi: Le gyôz ni a far kast. In ter jú Ko csis Ro zi val, a húsz éves
gyô ri Vas ka kas Báb szín ház ve ze tô jé vel. http://re vi zo ron li ne. com/hu/cikk/3884/in ter ju- ko csis- ro zi val -a- husz -e ves- gyo ri- vas -
ka kas- bab szin haz-ve ze to je vel. Le töl tés ide je: 2013.04.22.

4 SÔ RE GI ME LIN DA: MO NO- BÁB-D RÁ MA. Én, An ti go né. Cri ti cai La pok, 2006/04. 28.
5 http://vas ka kas. hu/elo a das/ka dar- ka ta- re vu e. Le töl tés ide je: 2013.02.15.
6 Ezt az ér tel me zést el sô sor ban a meg ren de zett taps rend egyik je le ne te in do kol ja: Ko csis Ro zi és Sz. Nagy Má ria egy más -

nak hát tal áll va össze fon ják két ol dalt a kar jai kat, és így fo rog nak kör be.

17 Vad ró zsák. Szé kely nép köl té si gyûj te mény. Szerk.: KRI ZA JÁ NOS. Az Aka dé miai Kiadó Rep rint So ro za ta, Bu da pest, 1987. 9.
A kö tet cí me az elôadást kí sé rô ze ne kar név adó ja ként is ér tel mez he tô, ame lyet a tech ni ku si sze mély zet bôl ala pí tot ták a
pró ba fo lya mat alatt.

18 Bol gár ere de tû bal la da, tör té ne tét az elôadás dra ma turg ja, Gi me si Dó ra egy má sik bol gár bal la dá val, a Ni ko la és Ma lam -
ká val von ta össze Nagy Lász ló vers for dí tá sai alap ján. NAGY LÁSZ LÓ: Da rázs ki rály. Vá lo ga tott mû for dí tá sok 1958–1968., Mag -
ve tô Kiadó, Bu da pest, 1968. 470–474.

19 NAGY LÁSZ LÓ: Ver sek és vers for dí tá sok II I., Mag ve tô Kiadó, Bu da pest, 1975. 518.
10 CSEN KI IM RE – CSEN KI SÁN DOR: Ci gány nép bal la dák és ke ser vek. Eu ró pa Könyv kiadó, Bu da pest, 1980. 11.
11 NAGY LÁSZ LÓ: Ver sek és vers for dí tá sok II I., Mag ve tô Kiadó, Bu da pest, 1975. 526.
12 Bal la da a ka ló zok sze re tô jé rôl. in: Fran co is Vil lon Bal la dái Fa lu dy György Át köl té sé ben. Car ta phi lus Könyv kiadó, Bu da pest,

2010. 21. és BER TOLT BRECHT: Kol dus ope ra. in: Drá mák. Eu ró pa Könyv kiadó, 1985. 227–325.
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Po kol já rás bal la dák ra
Ten gely Gá bor, Ká dár Ka ta re vü, 20071
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egy pil la nat ra sem nem je le nik meg az elôadás ban,
ne vé vel a két mû faj: a bal la da és a re vü ta lál ko zá -
sát je lez ték az al ko tók.13

A ren de zés

Az elôadás ke vert mû fa jú báb elôadás, ahol egy -
szer re je le nik meg báb és élô szí nész (hang sú -
lyo zot tan a szí nész tes te) a szín pa don – e ket -

tô együt tes és egyide jû je len lé te ál lan dó já ték le he -
tô sé get kí nál. Je len eset ben a fri vol re vü vi lág és a
bru tá lis erô szak, a ke gyet len ség köz ti fe szült ség lesz
a ren de zést mû köd te tô elv. A spe ciá li san ke vert (élô
és báb) elôadá sok nál a báb szín há zi for ma nyelv az
elide ge ní tés esz kö ze ként tud funk cio nál ni – de nem
ké pes er re je len eset ben, mi vel a ver bá li san el hang -
zó ke gyet len sé gek va ló ban tes tet öl te nek a bá bok
és a Cse léd alak ja ál tal.14 A ren de zés több íz ben
hasz nál ja azt a tí pu sú erô sza kot, amely ben a tár -
gya kat/bá bo kat vég ér vé nye sen meg foszt ja a to váb -
bi já ték le he tô ség tôl (pél dául az em lí tett mag za tot
sti li zá ló eper el fo gyasz tá sa kor). A tár gyak funk -
cióik tól tör té nô meg fosz tá sa is az élet-ha lál mezs -
gyé jén va ló já ték ra reflek tál, épp úgy, mint a Cse -
léd alak ja, aki rôl több íz ben is hi het jük az elôadás
so rán, hogy meg halt, a da rab vé gén mégis föl tá -
mad, és élôbb, mint va la ha. Az elôadás ide jé re a
gyô ri Vas ka kas szín ház ter me funk ció ját te kint ve
mu la tó vá vá lik. Ez zel az or feu mi alap hely zet tel a
ren de zô megidé zi azo kat az idô ket, ami kor a bá -
bos mû faj csak va rie té mû so rok ban sze re pel he tett;
vagy akár a tá vol ke le ti árny já té kok je len ide jû
elôadá sait – ez zel is reflek tál egy más tí pu sú né zôi
szo kás rend re.

Ten gely erôs báb szín há zi lo gi kát mû köd tet vé -
gig az elôadás ban, és bár ke vés konk rét bábfigu ra
lát ha tó a szín pa don, mégis ren ge teg (báb)tech ni -
kát vo nul tat fel. Hu mo ra vé gig mor bid, a ke gyet -
len etû dök után bru tá lis csat ta nók hang za nak el:
Ko csis Ro zi miu tán lát vá nyo san el vág ta a cse cse -
mô nya kát, mo so lyog va fog ja meg a mik ro font, és
kér dez ve-ki je lent ve mond ja a kö zön ség nek: „Ugye
mi lyen szép az anyai sze re tet?” Ez a tí pu sú hu mor és
a fizi ká lis erô szak túl bur ján zá sa a báb szín pa dok
vá sá ri ha gyo má nyá nak szer ves ré sze, más kö zeg be
he lyez ve mégis ide gen ked ve fo gad hat ja a né zô.
A vég já ték ban a ren de zô filmes esz kö zö ket hasz -
nál, a taps rend vé gig meg kom po nált, sôt, még az
ér tel me zés hez is fo gó dzó kat ad (Kon fe ran szié és
Cse léd egy más nak hát tal, összeölel kez ve lép nek
elô).

Szí né szi já ték

Apri ma don nák az elôadás egé sze alatt el sô sor -
ban élô szí né szek ként, és nem báb szí né szek -
ként van nak je len: a da rab so rán al kal ma zott

tech ni kák nem igé nyel nek ala pos moz ga tá si is me -
re te ket, ani má ló mun kát – ám an nál na gyobb hang -
súly he lye zô dik a rea lis ta szí né szi já ték mód ra. Ez
alól ki vé tel a sí ró gyer me ket rin ga tó Ko csis Ro zi je -
le net: komp le xi tá sa meg kö ve te li az erô tel jes élô szí -
né szi je len lé tet és a pon to san ki dol go zott ani má ló
báb szí né szi mun kát is. Az ének tu dás ra, tánc tu dás -
ra, össz já ték ra he lye zô dik a hang súly.15 Sz. Nagy
Má ria alá zat tal vi se li a raj ta el kö ve tett erô sza kos sá -
go kat, mi kor tény le ge sen ful dok lá sig tö mik a szá -
ját étel lel, vagy ami kor Mák szem Len ke elein te sze -

xuá li san iz gat ja (hoz zá dör gö lô zik, nya lo gat ja), és
szin te ri tuá li san erô sza kol ja meg. Rab Vik tó ria egy -
szer re ze nész és szí nész a szín pa don, zon go rán és
he ge dûn is több íz ben szó ló zik. A Fa vá gó da la köz -
ben in terak ti vi tás ra ke rül sor: a pri ma don nák tánc -
part ne re ket vá lasz ta nak ma guk nak a kö zön ség bôl.
Ko csis Ro zi Kon fe ran szié ala kí tá sáért 2010-ben szí -
né szi dí jat ka pott a Pé csi Fel nôtt Báb fesz ti vá lon.

Szín há zi lát vány és hang zás:
A szín pad nyí lást ha tal mas ra nyi tott száj és an -

nak éles fo gai öle lik kör be, a szín pa don vé gig je len
van a Vad Ró zsák ze ne kar, amely nek nôi ru hák ba
pré selt férfi tag jai így hang- és lát vány elem ként egy -
szer re funk cio nál nak – ôket a szín há zi füg göny oly -
kor en ge di lát sza ni, oly kor el ta kar ja. A szín ház te -
rem be asz ta lok és szé kek ke rül tek, ezek el ren de -
zé se szer ve zi, hogy hol fog lal hat nak he lyet a né -
zôk. Az asz ta lo kon gyer tyák vi lá gí ta nak egé szen
ad dig, amíg a tör té net sze rint meg nem ölik a Cse -
lé det – ek kor szer tar tá so san egye sé vel el fúj ják ôket.
A Pri ma don nák tör té ne tük sze rin ti zül lött sé gük nél
fog va mind annyian ha ris nya kö tô sen, fe hér ne mû -
ben je len nek meg, szer ve sen il lesz ked nek lát vá -
nyuk ban is a re vü vi lág ba. Ar cu kat fes tett masz kok
ta kar ják, az élénk pi ros és vér vö rös or cák és aj kak
ba ba sze rû vé vál toz tat ják ôket, mi mi ká juk szin te ki -
fe je zés te len né vá lik. A jel me zek né hány szí nész nô -
nél esz té ti kus-e ro ti kus lát ványt ered mé nyez nek,
né me lyi kük nél pe dig in kább a szí né szi test esen -
dô sé gé re és kor lá tai ra irá nyít ja a figyel met – er re
he lyen ként szö ve ge sen is reflek tál nak a sze rep lôk:
„A fe ke te legalább slan kít”. Az elôadás ban (né hány
kel lék tôl el te kint ve) a fe ke te-pi ros-fe hér szín kom -
bi ná ció je le nik meg, és egye dül a ha lot tai ból föl tá -
madt Cse léd vi sel tisz tán fe hér szí nû fe hér ne mût.
A pro duk ció ze né jét a Vad Ró zsák ze ne kar vé gig

élô ben biz to sít ja, és a zöm mel férfiak ból ál ló ze ne -
kar tag jai is nôi fe hér ne mû ben lát ha tóak a szín pa -
don; fes tett csont váz maszk ta kar ja ar cu kat, és bár
lát vá nyuk élô ha lott tes te ket idéz, az ál ta luk ki vál -
tott ha tás mégis el sôd le ge sen ko mi kus. Az al ko tók
ze nei leg is tö re ked tek a bal la dai szer kesz tés re, ezért
iko ni kus mo dern rock bal la dák csen dül nek fel, pél -
dául a Nir va na Whe re did you sle ep last night? cí mû
da la. Ami kor Nick Ca ve Wild Ro ses da lát játsszák,
amely akár a ze ne kar név adó ja ként is ér tel mez he -
tô, a ta gok elein te csak há tat for dí ta nak a kö zön -
ség nek, majd las san le fek sze nek, és víz szin tes po -
zí ció ban foly tat ják za var ta la nul a me ló diát. A da -
rab ze ne szer zô je, Rab Vik tó ria A Sze rel mes dal ban
egy Vil lon-bal la da fel dol go zást ze né sít meg,16 és
éne kel zon go ra kí sé ret tel. Gép ze ne egye dül a taps -
rend alatt szó lal meg, Ma don na Die ano ther day cí -
mû da la az élet-ha lál kü szöb hely zet re reflek tál.

Az elôadás ha tás tör té ne te

A si ke rek kö vet kez té ben a szín ház igaz ga tó nô je,
Ko csis Ro zi fô ren de zô nek szer zôd tet te Ten gely
Gá bort, aki re ins pi ra tív ha tás sal volt az ál lan -

dó tár su la ti lét biz ton sá ga. Év rôl-év re egy re meg -
ha tá ro zóbb alak ja lett a bá bos mû faj nak: je len leg a
Szín ház és Film mû vé sze ti Egye tem báb szí nész osz -
tá lyá nak társ ve ze tô je.

A gyô ri tár su lat 2008-ban mu tat ta be kö vet ke -
zô fel nôt tek nek szánt elôadá sát Me ta mor fó zis (Fe -
hér va rázs) cím mel Krzysz tof Rau ren de zé sé ben,
amely elôadás Kí ná ban 2012-ben, a 21. UNI MA
Vi lág fesz ti vá lon a leg jobb szce no gráfia dí ját nyerte
el.17 A fô vá ros ban a Bu da pest Báb szín ház Bi tó da lok
cí mû fel nôtt elôadá sa ha son lóan ab szurd vi lá got te -
remt a szín pad ra Ve res And rás ren de zé sében.

13 Vö: MIG LIN CZI ÉVA: Ha lott lel kek tán ca. A Ká dár Ka ta re vü, Art Li mes, BÁB-TÁR XI I. 2011/1. 58–63.
14 „Hogy jön össze a nép bal la da meg a re vü? Úgy, hogy Gi me si Dó ra és Ten gely Gá bor egy po kol be li mu la tó ba he lye zi a

ma gyar és a kör nye zô né pek hor ro risz ti kus ke gyet len sé gû bal la dái ból ké szült elôadást. Or feu mi han gu lat ban, nem ke -
vés hu mor ral zaj lik az in terak tív ke ret já ték, ame lyet egy Chi ca go-rész let, il let ve a Kol dus ope rá ból Polly el sô fel vo nás be li
da la ke re tez. A mu la tó tánc ka rá nak min den tag ja – akár a Chi ca go elítélt jei – el mond -el ját szik egy-egy tör té ne tet, egy-
egy bal la dát. Éles kont raszt szü le tik a ke ret fri vol sá ga és a bal la dák vé res tra gi ku ma kö zött. Ezt az is erô sí ti, hogy a tör -
té ne tek több sé gét – saj nos, nem mindegyi ket – bá bok kal vagy masz kos já ték kal je le ní tik meg, ami egy szer re tá vo lít ja el
és te szi még ke gyet le neb bé az el me sél te ket. Az sem könnyen dol goz ha tó fel, ha csak hall juk, hogy mi ként te ke ri ki az
anya gyer me kei nek nya kát, de ami kor egy nagy da rab szí nész nô elôadá sá ban lát juk is, amint a pa rá nyi bá bok fe je le re -
pül, az felér egy gyo mor száj ba vá gás sal.” NÁ NAY IST VÁN: Báb vagy nem báb? http://www.re vi zo ron li ne. com/ar tic -
le.php?id=1937. Le töl tés ide je: 2013.02.15.

15 „Né hány éve ját szunk ki fe je zet ten fel nôtt elôadá so kat is. Egy részt, mert a mû faj ele ve hív ja a fel nôtt tar tal ma kat, a gro -
teszk, az ab szurd, a szür reá lis sok kal job ban ki bon ta koz hat a báb szín ház ban, mint bár hol má sutt. Más részt na gyon fon -
tos a tár su lat nak, hogy né ha meg mé res se ma gát fel nôtt kö zön ség elôtt is. […] Ha tal ma sat dob az em ber ön be csü lé sén,
ami kor rá cso dál koz nak a né zôk, pél dául a Ká dár Ka ta re vü ese té ben, hogy a báb szí nész nem csak négy fé le kis ku tya-u -
ga tást tud, de tán col ni, éne kel ni, meg döb ben te ni is.” GI ME SI DÓ RA: Ba rát ság ból szín há zat igaz gat ni. In ter jú Ko csis Ro zi -
val a gyô ri Vas ka kas Báb szín ház hu sza dik szü le tés nap ján, Art Li mes, BÁB-TÁR XI I. 2011/1. 51.

16 Sze rel mes Bal la da D’ Aus si gny Ys sa beu- nak. in: Fran co is Vil lon Bal la dái Fa lu dy György Át köl té sé ben. Car ta phi lus Könyv -
kiadó, Bu da pest, 2010. 51.

17 PAPP TÍ MEA: Ko csis Ro zi: Ha tal mas meg tisz tel te tés a Vas ka kas nak és a ma gyar báb mû vé szet nek. http://fi de li o. hu/szin haz/in -
ter ju/ko csis_ro zi_ha tal mas_meg tisz tel te tes_a_vas ka kas nak_es_a_ma gyar_bab mu ve szet nek Le töl tés ide je: 2013.04.25.
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