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BÁBOS DINASZTIÁK

A HINCZ – HÁRSFAI CSALÁD ÉS HAGYATÉKUK

A Hincz család sorsa keserű példa. E „dinasztia” jó kétszáz éve hazánk-
ban él, de az utóbbi 50 évben erőszakkal elvágták a folytatás lehetőségét 
még élő utódaiktól.

A családfa:
Hincz Adolf (V 1862?) F.: Fektli (Fekete?) Franciska (V 1875)
Gusztáv (1843 Eszék–1892) F.: Huber Janka (Tolna V 1893) 
Házasságkötés: 1876. IX. 25.
Gyermekek: Károly (1885. V. 13.–1950) és testvére, Katalin (1880–1905)
Károly 1. felesége: Zatkovics Bati Erzsébet (Erlangen)
Fiúk: Géza (1912. Bp. V …) lánya Németországban él
2. felesége: Dreschler/Drechsler Ilona (1893. VII. 24.–1972)
Fiaik: Lehel (1923?/25* Bp. V 80-as évek, Kanada). Leánya ott él.
és Rezső (1927?/29* Bp. V 2011. Bp.) 456

Rezső felesége Palkovits Ágnes457 (1923)
Rudolf, a fi úk (1956–57 szül. – ma is él).

Hincz Adolf a 40-es években tűnik fel mechanikus mutatványaival. Tü-
zérként részt vesz a szabadságharcban, majd vidéken vándorol. Fennma-
radt vándorkönyvük szerint évente bejárták Nagy-Magyarországot. 1841: 
Szenttamástól Zágrábig, Marosvásárhelyig, Körmöcbányától Szalontáig. 
1852. III. 17.: Eszterháza, végül szerb vidékek, délen. 1870. júl. 26.: újra 
Eszterháza. 

Hincz Gusztáv, Adolf fi a sokáig volt artista, bár gyerekkora óta bábjáték-
kal is foglalkozott. Gusztáv négy nyelven beszélt: magyarul, törökül, szer-
bül és németül. 1876-ban megnősül, s átveszi atyja bábuit és színházát, s ő 
vezeti tovább. 1885-ig tovább vándorolnak.
456  Anyjuk, Hársfai Rezsőné Palkovits Ágnes helyesbítette Hlaváts téves adatolását, Lehel 1925-ben (nem 1923-ban) született, 

Rezső pedig 1929-ben (nem 1927-ben).
457 Rádi Sándor bocsátotta rendelkezésemre az adatokat.
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1862-ben Franciska marionettszínházát emlegeti a vándorkönyv, eszerint 
Adolf már meghalt, és a  z özvegy viszi tovább a bábszínházat. Hinczéknek 
1880-tól bábengedélyük volt a Városligetben – Első Magyar Bábszínház né-
ven hirdették magukat, már Gusztáv idejében. 1885: végleges letelepedésük 
a Városligetben. A székesfőváros levéltárában őrzik Hincz Gusztáv kérvé-
nyét, deszkabódéja helyett kőből felállítandó bábszínházra kér engedélyt 
1889. június 26-án. A „(pozitív) határozat az okból nem volt kézbesíthető, miután 
a nevezett fél a szomszédok állítása szerint valahol Abonyban van, s a városszéli 
deszkabódé be van zárva”. Az engedély szerint a hatóság „a népligeti (= Város-
liget) 5. sz. parcellának a folyamodó részére, 1890. évi jan. 1-től 10 évre bérbeadását 
elhatározza ... Figyelemmel azon körülményre, hogy folyamodó magyar nyelvű 
bábszínháza eddig is igen keresett szórakozó helyét képezi a gyermekvilágnak...”458 
(Ekkor már a Városligetben magyarul játszottak!) Az 1891. február 23-i kéz-
besítői jelentés szerint Hincz Gusztáv „csak nyáron lakik Budapesten, most (té-
len) mint komédiás kóborol.”.

Hincz Gusztáv halála után – 1893-tól 1905-ig – Hincz Károly nővére, Ka-
talin játszott bábjátékokat, gyámapjának fogadott fi ával, Dobrovits Antallal. 
Az utolsó bejegyzés Hinczék vándorkönyvében: Kistétény, 1895: Katalin en-
gedélye. A német eredetű család eddigre elmagyarosodik. 

1926-ban, mikor a Széchenyi Strandfürdőt építette a főváros, és a kisebb 
mutatványos bódékat a Népligetbe telepítette, Hinczéket is a kilakoltatás 
veszélye fenyegette. Mihalovics Zsigmond prelátus kanonok és a mutatvá-
nyosok egyéb neves pártfogói ezt megakadályozták. Így építhette fel Hincz 
Károly (1885–1950) szép kőszínházát a Városligetben, a megmaradt Mutat-
ványosok utcájában.

A család a II. világháború, az államosítás és színházuk bezárása (1951) 
után kényszerből abbahagyta a tevékenységét. A bábos szakma nagy mu-
lasztása s felelőssége, hogy Belitska nagy kiállítását leszámítva, mindeddig 
nem tett gesztust a család még élő tagjai felé, legalább valamiféle eszmei 
kárpótlásra. Miközben az ötven éves bábszínházat nemzetközi konferenci-
ával ünnepelte a magyar UNIMA, a közel 120 éves első magyar bábszínház 
említésre se érdemesült. 

Biztató fejlemény: Rádi Sándor buddhista főiskolás hallgató 2012 júliu-
sában felkereste Hársfai Rezső özvegyét, s fontos kiegészítő információkat 
tudott meg a családról:

458 Hlaváts, i. m., 68. p
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[A Mutatványos tér 18–19. számra szóló mutatványos engedélyüket visz-
szavonták, lakásukat elvették, 1950. december 31. hatállyal. (Vinkler Imréné, 
pecsét, 1951. február 28., Népművelési Minisztérium) A rövid feltámadás: 
1955. május 6., Ispánki István aláírta engedély, „szakmai és politikai szem-
pontból kifogástalan”. Kis paravánjukat felállítva játszottak a Városligetben, 
de nem a régi helyen, hanem a füves dombon, a földalattihoz közel. Hársfai 
Károlynéé volt az engedély – a paraván mellett kis asztal, ott szedték a pénzt 
–, jó jövedelmük volt, de csak ezen a nyáron459 újra játszhatták a Vitéz László 
kalandja a csokoládés ládával 460 c. darabot (írta Hársfai Lehel, Hincz Károly ha-
gyatéka alapján). Bábjaik egy részét a Bábtörténeti Múzeum, másik részét az 
Országos Széchényi Könyvtár színháztörténeti gyűjteménye őrzi. A család a 
háború után a nevét Hársfaira változtatta, félve a kitelepítéstől. Géza kezde-
ményezte a névváltoztatást. 1956-ban Lehel Kanadába disszidált. Rezső nem 
csatlakozott hozzá, mert neje, Ágnes már terhes volt. Lehel Kanadában még 
bábozott (!). A 80-as évek elején halt meg. Kint élő leánya hazajár. 1973-tól a 
bábok letétben az OSZMI-nál; legkésőbb a kis bohóc került letétbe.]

Érdemes hát kutatni, megkeresni a nagy öregeket!
A cseheknél a vándorbábos hagyaték tárgyi anyaga a Prágai Nemzeti 

Múzeumban és a Chrudimi Bábmúzeumban gyűlik, és folyamatosan meg-
tekinthető. A csehországi vándorbábos szöveganyag begyűjtésének, kiadá-
sának hatalmas munkáját az 50-es években elvégezte a kiváló Bartos pro-
fesszor.461 E gyűjtemény azóta is a szakma kincsesbányája. Van hát előttünk 
példa, mit kellene a magyar UNIMA-nak forszíroznia!

HINCZÉK REPERTOÁR DARABJAI

Kéziratos hagyatékuk német nyelvű bábjátékokat tartalmaz. Máig nem 
került sor egy közös kétnyelvű kiadásra, mely mindkét nemzetnek érdeke. 
Számunkra is fontos volna ez, hisz e játékok máig nincsenek magyarra lefor-
dítva. S talán még érdekesebb, reveláció lehetne a magyarországi németek 
számára, eme két évszázada ideszármazott bábosok archaikus, nyelvállapo-
tát őrző játékokat feléleszteni, megismerni, melyek együttélésünk bizonyí-
tékai.

459  Hinczék kétszer jártak Szilágyi Dezsőnél: míg ő él, Hincz nem játszik! (Vö. Kemény Henni szóbeli közlése: kiböjtölte, hogy 
Dezső kijöjjön az irodájából, s neki szegezte a kérdést, mért nem engedi játszani: Hiányzik neked az a pár fi llér, amit keresek? 
– Igen – volt a válasz.)

460 E szerint a Vitez László Csodaládája eredetileg a Hincz-repertoár játéka volt!
461  Komedie a hry ceskych loutkárú. Z rukopisného odkazu nasích loutkárú, sebral dr. Jaroslav Bartos. Orbis, 1959. (A cseh bábosok 

komédiái és játékai. Bábjátékosaink kéziratos hagyatékát összegyűjtötte J. B.)
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Német nyelvű Faust-játékukat ismertette, és kiadta Gragger Róbert. 
[Hollós László a prágai főiskolának írt szakdolgozata témájául válasz-

totta e Faust-játék útját Magyarországra, a német, cseh és magyar verziót 
összevetve. Megállapítja: a dél-német Faust-játék cseh közvetítéssel jutott 
Magyarországra, mivel vannak benne olyan elemek – a Duna és Regens-
burg, ill. a portugál királyi udvar emlegetése, a Faust döntését befolyásolni 
akaró fehér, illetve fekete kéz feltűnése –, melyek csak a cseh és a magyar 
verzióban vannak meg. E 18. századi német szövegek, magyaros kiejtéssel 
rögzítve a 19. században – egy nagyon érdekes, régies, számukra ismeretlen 
nyelvjárásban íródtak – állapították meg Hollós László szászországi évfo-
lyamtársai a prágai főiskolán.]

A Der Ungeráténé szon, Donhuán I–IIIII ákt.462

Szereplői: Donján, Káspor, Álfáro, Donfi llipo, Doná Amorila, Misko Feita, 
Donpétre, Lipál, Einszider / Einszidlé, Keknerin/Gegnerin, Deiszt/ Teifl .

A jelenetsorból és a szereplőkről annyi kiderül a számomra, hogy (az ál-
talam magyarra lefordított) cseh Don Sajn-bábjáték cselekményével nagyjá-
ból egybe eshet. Lefordítása, közlése érveket szolgáltathatna a Balogh István 
Don Juan a városban és cseh Don Sajn-játékok kapcsolatáról! 

A szövegben néhány magyar szó is van: fene egyemek, drótostot, hát agyé, 
agyé! táncoln.

A Die Türkische Gefangenschaft, oder Sultán Murads Tod c. darabjuk meg-
felelője is megvan a cseheknél, Turecki pomezeni (Török határvidék) címen.

A Kasperl als Kauffman c. játékot Hlaváts Elinor közli is művében.

Szép Ernő 1913-ban, a Vasárnapi Újságban idézi fel a Panoráma c. Hincz-
darab cselekményét: Vitéz László a panoráma-tulajdonos távollétében főnö-
köt játszik, a berendezést összetöri, a látogatókat elveri, a pénzt zsebre vágja. 
Ám visszajön a tulaj bunkósbottal, Vitéz László mindig elhajlik előle, majd 
megunva, elkapja a botot, és főnökét agyba-főbe veri. Felnyalábolja hulláját, 
bedobja egy ládába. Megjelenik a halál – már vele folytatódik a verekedés.

A családi feljegyzés szerint az ötlet Hincz Adolfé volt. 1860 körül játsz-
hatták, mert ő 62-ben meghalt. Ez a tipikus grand Guignol-játék a ligeti Faust-
töredékre rímel (Vitéz László mint doktor) – állapítja meg Belitska-Scholz. 

462 Közli: Hlaváts, i. m., 67–101. p.
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Egyetértünk vele, hozzáfűzve, hogy ez a cseh rakvickarna-játék,463 síri csihi-
puhi, koporsójáték műfaj Hincz-féle változata.

Hinczék húsvétkor adták a Vágóhíd c. darabot. Egy élő nyuszi ül a pa-
ravánon – le kéne taglózni –, a hentesmester megkéri Vitéz Lászlót, hogy 
vágjon oda, ő majd odatartja a nyuszit. Tréfás szövegek kíséretében Vitéz 
László nagyokat üt a mester fejére, mire az kimenekül. (E játék pedig a 
cseh hagyományban is élő, a Kinyiffantott halál c. vásári némajáték közeli 
rokona.) 

A cseh jelenet jobban elárulja, hogy a szüzsé a Petruska lovat vesz ősté-
ma újkori változata. A ló helyett egy eleven tengeri malac (néha nyúl) az 
alku tárgya. Színházilag az élő állat a holt báb ellenpontjaként – az ún. 
„zsivácsek”464 – erős hatáseszköz! A magyar játék e zsákbáb-pantomim sze-
lídített, gyerekverziója lehetett.

Az Emberevők c. jelenetük ötlete Hincz Károlyé volt – írja Belitska. Az 
Afrikában bolyongó Vitéz László emberevők kunyhójába botlik; elalszik, és 
a négerek meg akarják enni. Nagy kergetőzés után leüti a négereket, és az 
előkúszó krokodillal megeteti őket! E játék forrásvidékét is megadhatjuk! Ez 
Pocci gróf darabja, a Kasperl Lárifári Vadak c. epizódja.465 A magyar bábszín-
padon itt jelennek meg először négerek, és innen vezet az út Kemény Henni 
szuper néger zenebohóc kettőséig!

A Katonafogás c. játékuk – állítólag – a Bach-korszakban keletkezett, vagy 
legalábbis népszerű volt akkor. A Bach-rendszer betiltja, a világháború előtt 
újra játsszák. A játékban Vitéz László látszólag mindenbe belemegy, amit 
az őrmester kér vagy ígér, de a végén eskü helyett alaposan elagyabugyálja 
őt. Ez is egy nemzetközi vándortéma – ismerhetjük a Petruska-játékból! –, a 
Hincz-hagyatékban feltűnését az élet is motiválhatta.466

Békés István is idéz467 egy Vitéz László-jelenetet. Ez az Elásott kincs c. da-
rab, a Don Juan-történet egy kiragadott részlete, politikai felhangokkal, Ti-
sza Pistára.

463 Így nevezik a cseh kesztyűs némajátékok ad abszurdumig – a sírig, és azon is túl – vitt műfaját.
464 A poén, hogy az eleven állat, a nyúl, a tengeri malac fl egmán zabál, míg a holt anyag, a báb, hiperaktív.
465  Csak az Eva Oplištilová-féle cseh átiratot ismerem, DRAK. 1977. Játszották a drezdai világfesztiválon; rokona a Vladimir 

Havlik: Pet nedel v Balone kolem svéta (Légbalonnal a világ körül) c. cseh marionett-bábjelenet.
466 Hincz Adolf, aki tüzér volt a szabadságharcban, akár átélhette a bukás utáni kényszertoborzást.
467 L. Békés István, i.m.
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A Hincz-hagyaték német nyelvű anyagában van egy magyar nyelvű Lo-
hengrin-töredék468 – Hincz Kati kockás irkájában, gyerekes írással. Frau Rollen 
– azaz női szerepek – áll az irka fedőlapján. Valószínűleg magának jegyezte 
le ezeket Hincz Kati. Gragger Róbert nem foglalkozik e magyar töredékkel, 
sőt a füzettel se. Számunkra épp ez a töredék a legizgalmasabb, és szub-
jektív véleményünk: Hincz Katalin a család legérdekesebb személyisége. 24 
éves korában meghalt, de addig ő volt a családfenntartó, és öccse, Károly 
nevelője (aki később ismert bábjátékos vállalkozó lett). A rövid életű Katalin 
teszi meg a magyar nyelvű játék felé a döntő lépést, miközben tovább viszi 
a nagy játékok repertoárját. (A MéG Színházban Hincz Katalin és a vásári 
bábosok emlékének szentelve e töredékből készítettük Szász Zsolttal 1992-
ben a Katadal, avagy a Lohengrin-rejtély469 c. művet.)

Hincz Károly szóbeli közlése szerint játszották a Princ Radhefordot és a 
Genovéva darabot is. Ez utóbbi szüzsére így emlékszik: Genovévát férje, egy 
spanyol gróf elűzi; az erdőbe menekül. Itt fi a születik, Schmerzenreichnek 
nevezi el. Egy barlangban laknak, látogatójuk egy őzike. A férj közben fel-
ismerve Genovéva ártatlanságát; rájön, hogy aljas rágalom áldozata; egy 
vadászaton egy őzike nyomán rátalál, megbocsát neki, visszaviszi kastélyá-
ba.470 Hincz Károly már a szövegekre nem emlékszik, de az állatbőr ruhák-
ra, udvari selymekre stb. igen. Hincz Katalin korai halála után a régi dara-
bokat többé nem játszották. Hlaváts Elinor könyve beszédes fotókat közöl. 
Az egyik kép471 a marionettszínpadot mutatja, egy revüszám, a koncert két 
nézője Don Juan és Donna Amorilla igényes bábjai – a nagy forma degene-
rálódásának bizonyítékai. A másik kép ugyanott, a vásári kesztyűs játékok 
virulensebb útját mutatja. Hinczék időleges zsákbábos bódéja látható itt, 
benne Vitéz László ágál (Paprika Jancsi-szerű fi gura!) 1923-ból.472 

Hincz Károlynak is átalakítható színpada volt. A kis színpad dobogóját 
ajtószerűen felemeli és már meg is történt a Paprika Jancsi-előadásra szánt 
színpad átalakítása. Belitska-Scholz Hedvig, e korszak legkiválóbb isme-
rője által 1976-ban, Tihanyban rendezett, nagy bábtörténeti kiállításon lát-
hattuk a Hincz család gazdag anyagának legjavát. (Közel 200 bábból álló 
kollekciójuk volt!) Belitska-Scholz a tihanyi kiállításhoz készült katalógu-

468 A Lohengrin-töredék a Hincz-család kéziratos hagyatékában. FM/2164 mellékl. a Quart. Germ. 896-hoz. 31–41. p.
469 Adtuk a Kecskeméti Bábfesztiválon 1993-ban, ill. sikerrel Itáliában, San Migniatóban.
470 Vö. cseh fordítás!
471 Hlaváts, i. m., 54–55. p.
472  A nagy játékokból valók pl. a Don Juan fi noman kidolgozott patinás szereplői, a gyerekszórakoztató vonalból a Három 

kismalac marionettjei.
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sa – és benne kiváló tanulmánykötete – több fotót közöl a Hincz család 
bábszínházáról.

A vásári vonalat az első magyar bábszínházról a 23. oldalon egy Vitéz 
László-jelenet képe idézi: egy hinta – erről a török karagöz-árnyjátékok hin-
tája jut eszünkbe! – s egy kút, talán a Don Juan kincsásás-jelenetéből. Hedvig 
kesztyűsjátékaik szövegéből is idéz. 1883-ban Ágai Adolf – Porzó – álnéven 
feljegyezte a Vitéz László és Krumpli Miska bábjelenetet:

„Vitéz László: Hogy hínak?
Krumpli Miska: Mint apámat! (vidámság)
Vitéz László: Hogy hívják apádat?
Krumpli Miska: Éppúgy, mint engem! (még nagyobb vidámság)
Vitéz László: Hogy hívnak hát mindkettőtöket?
Krumpli Miska: Egyiket épp úgy, mint a másikat! (általános, viharos vi-

dámság)”

A Hincz család játékrendjét a két háború közti időkből így idézi Belitska-
Scholz Hedvig:

l. rész: zsákbáb játékok, Vitéz László-jelenetek, tréfák, rövid jelenetek. Lé-
nyegük: párbeszéd a gyerekekkel, verekedés. Majd rövid szünet.

2. rész: marionettjáték, artistaszámok és egy-egy mesejáték – páros tánc-
szám.

Két nagy darabjuk, a Faust és a Don Juan, még a 19. századi vándorbábos 
hagyományt követi – állapítja meg Belitska.473

Az állatidomár-számokban szerepel egy kutya és a Bécsből szerzett Frici. 
[E buta Auguszt bohóc lehet a Keményéknél is szerepet kapó Frici pajtás 
mintája is? Dorka medve neve meg bizonyára a Mackó úr utazásából való.]

A HOFFER – GLASENAPP CSALÁD

A Népliget másik, német eredetű bábjátékos családja a Hoffer család volt. 
A nagyapa, Zimmermann József még Felső-Sziléziában volt bábjátékos. A 
Glasenapp Henrikné-féle, ligeti Faust-verzió474 egy nagy téma nép közé le-
szállásának, ún. folklorizációjának igen jelentős állomása, nem érdektelen 
hát az elemzése. Igen gazdag, kesztyűs verzió.

473 Belitska-Scholz i. m.
474  Hlaváts, i. m.-ben: Özv. Glasenapp Henrikné népligeti Faust-bábjátéka. (Kézre húzható babákkal.) Dr. Faust egy kisebb 

témája. A szöveg a bábjátékos kéziratának betű szerinti közlése – mi kivonatát adjuk.
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1. jelenet
Faust mint orvosdoktor, Vitéz László a szolga. Az úr–szolga viszony 

exponálása. László elégedetlen a koszttal, Faust akceptálja. Erre László fel-
ajánlja, segít neki.

Commedia dell’arte típusú panelhelyzet, mint amilyen: a) Az állandóan 
éhes szolga panasza, falánksága. b) Mesepanel (királyokra): Miért szomorú 
Faust? Lappangó titok, amire sztereotip a válasz: Ne kérdezd, úgyse tudsz segí-
teni. A cseh Faust-verziókban Faust épp titkolni igyekszik szorult helyzetét, 
nehogy egyedül maradjon. Ruhát akar cserélni Kaspárekkel és egyszerűen 
lelépni.

Vitéz László: Ne féljen a doktor úr, itt vagyok én, majd megvédelmezem az ör-
döggel szemben. Úgy össze-vissza püfölöm, hogy palacsinta lesz belőle.

Faust: (nevetve) Tudom, László, de vele szemben nincs olyan hatalmad. Mert 
mégis ő fog győzni, de különben is, hagyjuk ezt a témát... Most elutazom.

Tipikus kesztyűs-bábos rövidre zárás. Faust távozása dramaturgiai, csak 
hogy ne legyen jelen. Ez a késleltetés minden Faust-verzióban megvan, fe-
szültségfokozó.

2. jelenet
Jön az ördög, keresi Faustot, szópárbaj. (1. fok.) László kidobja az ördö-

göt, ki az ablakon visszaszól:
Ördög: Megállj, László, visszajövök még, elviszlek téged és a gazdádat is.
3. jelenet
Jön egy páciens, László azt hiszi, az ördög jött vissza, és kupán vágja, majd 

mint Faust helyettese „megvizsgálja” a pácienst. A diagnózis: fröccs a lábá-
ban és kétoldali túróscsuszahurut. (Az álorvos közismert commedia dell’arte 
patentje.) A beteg vár a receptre, közben újságot olvas. Ez a közjátékjelenet 
szerepel a „Borbélynál” c. zsánerjelenetben. A páciens az újságban balesetek-
ről olvas (Dunába fordult csónak, fulladás). A haláltéma a komikus közjá-
tékban a Faust-tragédia előrevetítése – más síkon. Besötétedik (időjelzés!), a 
vendég gyertyát kér, amivel persze kigyújtja az újságot. Tűz, füst. László ki-
veri a pácienst. A szövegben elhangzó vízhalál után most effektív tűz, füst.

4. jelenet
A füstölgő, üres színpadra visszatér Faust. Jön az ördög. (Ugyanaz a pá-

ciens?) Faust haladékot kér, „kiabál, rúg-kapál”. Lászlót hívja, de az ördög – a 
hóna alatt – elviszi.

Kanavász-szöveg: „Időt akar magának nyerni, hátha ki tudja az ördögöt játsza-
ni, mert egyáltalában nem akar vele menni és gondolja, talán el tud tőle menekülni, 
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de az ördög furfangosabb és nem tágít mellőle, mert észrevette, hogy az orvos (!) ki 
akarja játszani és erélyesen rászól az orvosra: nem! doktor Faust. Egy pillanatig se 
várok, azonnal velem kell, hogy jöjj... Faust kapálózik, hívja a szolgát, de az már 
későn jön, úgyhogy az ördög egérutat nyer és elviszi magával az orvost a pokolba.”

5. jelenet
Bejön László.
Vitéz László: Na tessék, hát nem kilopta a gazdámat a saját szobájából.
A kanavász szerint „a pokol közelébe” megy, vitázik az ördöggel. Egyezsé-

gük: vele megy, „de csak tempóval”. 1-2-3, kezdődik a híres kiszámolós szám. 
Persze László rosszul számol, kitér az ütések elől. Lefekszik, mintha meghalt 
volna, és mikor az ördög vinné, felkel. Az ördög meg van lepve. „Mi az, te 
még élsz! – Mint látod.” Az ördög számol, de gyorsan, erre az ördög elkezd 
dudálni. László nem győzi kivárni, egy-kettőre agyonveri, bemegy a pokolba, 
kihozza az orvost. Persze az nem akar hinni a saját szemének, hogy megme-
nekült az ördög karmai közül, egyszer meglátja szolgáját és elkiáltja magát:

Faust: László! Te vagy?
Vitéz László: Én vagyok, doktor úr.
S innen népmesei lezárás. „Derék hű szolgám voltál, ezért gazdagon meg fog-

lak jutalmazni” (és együtt távoznak). 
A Faust-játék e pozitív fordulattal végződése a kesztyűs színpadon tör-

vényszerű. De egyúttal Faust körorvossá degradálódásával, mellékszerep-
lővé válásával jár. Maga a pokolra szállás persze ismert mitológiai téma, 
már a régi görögöknél! Ott Héraklész megy le Alkésztiszért az Alvilágba. (E 
történetet – Herkules pokolra szállását – egyébként a 18–19. században cseh 
vándorbábjátékosok is játszották! Az olasz Pulcinella-játékok közt máig van 
ilyen verzió! Persze, ott Pulcinella az alvilágjáró hős.475)

A Faust-téma végső változatát Kemény Henriknél találjuk meg. Ez már 
töredék, de tanulságos bemutatni.

A KORNGUT – KEMÉNY CSALÁD

A Kemény Henrik-féle Faust-kanavász476

1. jelenet: – Vitéz László és Frici, a „hülye” bohóc dialógja (szóviccek).
– Enni (vita arról, mit egyenek).
– Leülni (egy sámlin lökdösődnek, végül még egy sámlit hoznak).
– Énekelni (hangtorziók, hangerő, ritmus játékok).

475 Lásd Dévényi Róbert fesztiválbeszámolója, 1984, Drezda. In: Ember és báb (szerk. T. M.)
476 Kemény Henrik szóbeli közlése, rögzítette Hollós László, 1978-ban.
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2. jelenet: – Egy szellem jön. Frici megijed, elszalad. László keresi (kimegy, 
közben), Frici visszajön. S megint elölről kezdődik minden (szóviccek).

3. jelenet: – A szellem vált. Most Lászlót ijesztgeti. Az előző jelenet tükör-
jelenete, ismétlése a másik oldalról.

4. jelenet: – Végül megegyeznek, hogy tényleg szellem járt itt. Megbeszé-
lik, hogy szépen agyoncsapják, és elmennek a palacsintasütőkért.

– Berohannak, ütik (de egymást!).
– Vita arról, hogyan zavarják el a szellemet.
– Végül felváltva püfölik, agyonverik.
5. jelenet: – Újabb szellem jön.
6. jelenet: – Jön az ördög, de nem bír velük. Visszamegy a pokolba, hogy 

segítségül hívja a többieket.
7. jelenet: –Jön a sok ördög, egyesével. Plutó, Lucifer, Sátán, Belzebub, 

egyre nagyobb rangúak. Körülveszik őket (a bohócokat), de nem bírnak ve-
lük, mert valamelyikük mindig meglóg.

8. jelenet: – Frici és László tanácskozik; előkészítik a palacsintasütőket.
9. jelenet: – Megegyeznek az ördöggel, hogy elviheti őket, ha sikerül 

agyonvernie őket, de játékszabályok vannak:  ha azt mondjuk „pilityi” 
– kezdeni!, ha azt mondjuk „palatyi” – végezni!

10. jelenet: – Kipróbálják a módszert, és „próba” címén egy-egy ördögöt 
mindig agyonütnek; a végén mindenkit agyoncsapnak.

Lezárás: – Vitéz László rápakol mindent Fricire – „ezt a szépet te – azt a 
csúnyát én” (szabályosan).

Ez a töredékes játékváz – a cseh verziók ismeretében – számomra az 
úgynevezett „vartovacska” (virrasztás a vártán) jelenet magyar változata. A 
cseh Faust-marionettjátékban Kaspárek – Faust megbízásából – felbérel két 
parasztot, hogy őrséget álljanak Faust szobája előtt. A szituáció: a komák 
mindketten félnek, a szín két szélén állnak, amikor az ördög – épp úgy, mint 
itt a Kemény-féle kanavászban – alattomban, külön-külön ijesztgeti, üti-veri 
őket.

Ebben a Vitéz Lászlós jelenetben már bohóctréfává tömörül a drámai kö-
zegéből kiszakadt jelenet. Érdekes viszont a sámli, mely így hatalmi szim-
bólum lesz.477 Ugyanilyen szerepet visz a Don Sajn c. marionett-játékban egy 
libikóka, azt az ördög–Kaspárek kettős „lovagolja”, vizuálisan is jelezve, ki 
van éppen felül.

477  Vera Ričařováék Piškanderdulá c. műsorában is láthattuk két bolond hasonló értelmű, szimbolikus küzdelmét, a székért.
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A bohóckettőssé szegényedés és a cirkuszi számmá egyszerűsödés a je-
lenet elején különösen jellemző – így tud önállósulni e jelenet. A szójátékok 
is nyilván ebbe az irányba hatnak. S ezen az elementáris szinten út nyílik a 
groteszk felé. Szinte Godot-ra várnak ezek a bohócok.

A szellem érkezése új távlatokat nyit: a modern vagy mítoszi értelmezést 
is lehetővé téve. De felfoghatjuk úgy is, hogy itt kezd hatni az örök alvi-
lágjárás ősideája: előbb a holtak szelleme, a halál jön, és aztán az alvilági 
ítélet-végrehajtó démonok, ördögök. Az egyenként érkező ördögök Faust 
ördögeit idézik, részben neveik is egyeznek. A különbség, hogy itt lényegé-
ben csak a nagy „sarzsik” jönnek. Tipikus kesztyűs küzdelem, vége-hossza 
nincs, eldönthetetlen viaskodás. Az is jellemző, hogy a buta és az eszes bo-
hócok alvilági ellenfelei maguk is ikrek, kétfejű őslények.

A küzdelemben bohócaink végül is varázsigékkel győznek, kerekednek 
felül. Érdekes első közelítésre a „pilityi-palatyi” jelszó a cseh „pidluke-padluke” 
– a festett planétás varázskörbe idézett ördögök megfi ncoltatásának varázs-
igéje – fordításaként jelenik meg itt, magyar szürreálba áttéve. Csakhogy itt 
meg se jelenik a varázskör, hacsak a négy pokolkán üldöző köreit nem te-
kintjük annak. Mégis ez világítja meg számomra a „pilityi-palatyi” varázsigék 
jelentését, melyek akkor is archetipikusak, ha tényleg Henni papájának elme-
szüleményei. Mert a pitypalattyot, vagyis madárhangokat, a hajnal, a fény 
feljöttét idézik, mint a kakaskukorékolás. És ettől a sötétség lényeinek el kell 
tűnniük.

A végén a lezárás – „ez a szép az enyim, az a csúf a tied”– bohóctréfa, de lé-
nyegében megszépítő feloldás, zsonglőrbravúr. Mágikus értelme: félretolni 
és észrevétlenül átcsempészni a rosszat a szép (jó) oldalra, hogy ne térjen 
vissza! Persze közben László megszabadul, ráterheli bugyuta alteregójára, 
a buta Auguszt Fricire e sokfejű hullahalmot, sőt végül ő maga is ráugrik, 
velük merül vissza az ősvilági káoszba.

Az értelmezés egyik lehetőségét adva, az anyag aktivizálásának útját is 
vázolni próbáltam. A Faust-témában ma az isteni (teremtő–pusztító) szerep-
ben tetszelgő, az emberiséget fenyegető démonivá vált tudomány, és ben-
ne a tudósok felelősségének kérdése is benne van. Hirosima, Csernobil stb. 
után igen aktuális, (de épp ezért?) szinte tabutéma.

A Rózsa Sándor-történet
Sajátos darab a Kemény-repertoárban, kísérlet a magyar rabló-betyár 

konfl iktust ábrázoló népszínművek bábszínpadra átültetésére. E népszín-
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művek hatottak pl. a fonóbeli játékokra is.478 A kocsmáros szerepe azonos 
(pl. csendőrrel összejátszik, feladja a betyárt). Vitéz László elengedi a be-
tyárt, és helyére a kocsmárost zárja be, majd amikor őt is bezárják, és ha-
lálra ítélik, leüti a hóhért – az akasztófával (ez L. Duranty: Kezek c. játéká-
nak fordulatára, befejezésére rímel!) –, kidobja, s megy gombócot enni a 
nagymamucikához.

Ebben a történetben – a népszínmű hatása? – többen is dalra fakadnak, ez 
ritka egyébként a Vitéz László-játékokban! (Kivétel az Itt nem szabad énekelni 
c. darab, mely kivételesen épp az énekre, pontosabban hangoskodásra épül! 
Rejtve, persze, itt jelentősége lehet annak, mit is énekel a hős, ez adta néhai 
aktualitását.) 

A rablólovag-játékok sémája hat itt. Vitéz László és Rózsa Sándor ket-
tős jeleneteinél sok az áthallás, a Don Sajn-bábjátékkal, pl. szövegpanelek479 
egyeznek!

A Felvidék irányába480 mutat Vencel, a betyár bandájába tartozó tót legény 
fi gurája, és a cseh alapú halandzsa szövegek (cseh: lepsejho = jobbat stb.).

Az is kiderül, hogy Vitéz László közelebb áll a Duranty-féle Polichinelle, ill. 
az angol Punch-típushoz, mint a német-osztrák „szövegláda” Kasperlhez. A 
csendőrrel, hóhérral előbbiek ugyanígy bánnak el. A zsidó kocsmáros (s ál-
talában az idegenek) fi gurájának negatív beállítása nem magyar specialitás. 
Az ukrán, lengyel, cseh kesztyűs (jeszle-, jászol-) játékokban még drasztiku-
sabb a témafelvetés és a „megoldás”. A népi hősök világszerte minden ide-
gent, betolakodót agyonvernek – ez ugyanis „törvényszerűen” következik 
ősi, védő földszellem funkciójukból. 

A Paprika Jancsi- és Vitéz László-kérdéshez
Kropf Lajos és Gálos Rezső481 kimutatták, hogy Magyarországon a báb-

játékok vásárok alkalmával már a 17. században vagy még előbb ismertek 
voltak.482

Borsody Bevilaqua Béla szerint Vitéz László „a daliás és regényes len-
gyel–magyar idők katonás virtusát őrzi nevében, a magyar marionette 
egyik, északi, forrásának útját és emlékét – a cseh, lengyel eredetet.” Esze-
rint Paprika Jancsi volna a későbbi fejlemény, a Bach-korszak idejéből, ide-
gen képmutogatók magyarokat csúfoló fi gurájából kifejlődve.
478 L. Újváry Zoltán: Játék és maszk. I–IV.
479 Vö. még a Vitéz László őrségen jelenetet – a Kaspárek a vártán jelenettel.
480 A Korngut család Sziléziából, Gácsországból – a történelmi Halics! – érkezett hozzánk.
481 Magyar Nyelvőr, 33., 1904. 230. 11. és uo. 420. 11.
482 Hlaváts, i. m., 61. p.
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Belitska-Scholz Hedvig szerint viszont valószínűleg Paprika Jancsi fi gu-
rája a korábbi, a kis (korábban marionett) pojácából fejlődött ki. Helyi válto-
zatnak tekinthető – magam is erre hajlok.483

Kiállított bábfondjuk több kézből, időből, és országból való – sejtésem 
szerint. (Erről eszmét cseréltem volna a szlovák Anton Anderlével, s a jövő-
ben Boráros Szilárddal!)

A vita eldöntéséhez számomra igen lényegesnek tűnő bizonyítékokat kí-
nál egy véletlen lelet, az Erdei család bábhagyatéka.

AZ ERDEI CSALÁD ZSÁKBÁBJAI

1987. év őszén a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolába az egyik bábszak-
körös kislány behozott egy nylonzacskóban néhány bábot azzal, hogy ha 
kell a tanár néninek (Rusz Ágnes), jövő órára behozza a többit is, ha nem, 
anyja kidobja őket. Így került Rusz Ágnes bábos birtokába a 30´59´16 cm-es 
vasalt fa ládika, 12 darab bábbal.484

A ládában talált bábok leírása:
Paprika Jancsi: 46 cm hosszú zsákbáb fi gura, feje nyakrésszel 16 cm. Ru-

hája bordűr-fehér babos selyem. Fején hegyes sapka, ugyanolyan anyagból, 
belül kockás szövet. Textilből a kesztyűre rávarrt lábak, pici, faragott kezek, 
fából. A báb feje is fa, festett, fehér, szomorú bohóc maszkszerű, az orr, ill. 
az arc peremrészei festett bordó színűek, egyébként a pofa fehér, egyenes 
szomorú száj, nagy, nyitott szempillás szemek. 

Vitéz László: 46 cm-es piros ruhás bohóc. A fej 12 cm. Ruha: piros szövet 
felsőrész, rávarrt állábak kicsit sötétebb (tűzpiros) anyagból, fekete cérnával 
megstoppolva. A stucni bordó anyaggal bélelt (bordás harisnya), géppel stop-
polt, anyagdarabokkal kiegészített. Mellén sárga rézgomb, nadrágja szövet, 
rongyos, nyaknál feketével durván stoppolt. Piros, csúcsos végű sapka, fekete 
cérnamaradvány (valószínűleg leszakadt csengő). Sapka széle nyakban a ru-
hához öltve. A faragott fül vége kitetszik, szemben szeg a homlok közepén. 
Szemöldöke nincs, sapka behúzva mélyen. A faragott fej arcrésze rózsaszín, 
kis fekete festett bajusz (!) az orr alatt, nagy (lekopott) orr, kis piros száj, nagy 
élénk szemek, fekete haj és szemek. 3,5 cm-es kezek, peremük 2 cm.

Jucika: Piros turbános, 40 cm-es női fi gura, feje nyakkal 11 cm, faragott 
fa ez is. Türkiz selyemblúz, virágos szoknya, alatta zsák, alapstucni, drapp 

483  Lásd a korábbi, „ehető” népi hősnevek, Jan potage/Leves Jancsi, Hanswurst/Kolbász Jancsi stb.
484 Ma a Néprajzi Múzeum állandó kiállításán látható.
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harisnyaanyaggal behúzott állábak. Pici fa kezek. A piros turbán 4 szeggel a 
fejre erősítve. A faragott fa fejen erős szemöldök, piros festett arc, nagy fehér 
keretű szemek.

Majom: Kesztyűvel 53 cm, 24 cm a test és fej. Sárga, kopott textil fej, fl anell 
pofa, fülek. Szeme gyöngy (bolti szériabáb?). 

Konferanszié-báb (?): Zöld selyeming, fehér mell, szakadt, kócszalma, be-
lül papírmasé az alapja. 

Halál: 40 cm-es, fából faragott fej nyakkal 10 cm, fehérre festett, mélyí-
tett orrüreg, durván bejelzett fogak, a mélyedés feketére festve, kicsit kopott 
(Köcsög Muki?). Szürke zsákvászon ing, kicsi fehérre festett fa kezek.

Király (Heródes?): Stucnija szakadt, hiányzik, így 26 cm a zubbony hossza, 
10 cm a feje. Plasztikusan faragott rózsaszín faarc, faragott bajusz, szem-
öldök, feketére festve. Sasorr. Fekete-fehér sávokban festett haj a fül mö-
gött, kicsi faragott fülek. Fejen faragott, aranyozott korona. Feje tetején lyuk 
(marionett fémpálca helye?), szemöldöknél, arcon, állon szú(?)nyomok, ta-
lán enyvnyomok is. Ruhája: bordó fl anell ing, bordó-piros arany sújtás a 
nyak és a kézelő körül, ill. a ruha mellrészén. A ruha a hátán lyukas (zsinór 
helye?) bordó folttal megfoltozva, kiégett vagy kiszakadt rész, kék nadrág 
stucnimaradvány a zubbony szegélyén. Feltűnő még, hogy e báb nyakának 
nincs pereme, mint a többinek – ez is marionettre utal? Ez a fej más eredetű-
nek tűnik, cseh, vagy más, de föntiektől eltérő arckarakter. Nyakon rávarrt 
aranyos zsinórdísz.

Ördög: Feketeképű, festett fafejű, rozsdás, kicsit hajlított szegszarvakkal, 
ezekkel együtt 45 cm. Fejtetőn rászegelt hosszú kecskeszőr. Levél alakú fa-
ragott fülek, vörös-feketére festve. Vörös hegyű, hatalmas sasorr, vörössel 
körbeárnyékolt szemek, vérpiros száj, roppant hegyes, előugró áll (tkp. fe-
ketére mázolt Punch-arc). Az arc kicsit szúette. Fekete selyem rávarrt nyak, 
a blúz feketére festett zsákvászon, más anyagból fekete textil, kitömött lá-
bak, plusz nadrág. Feketére festett zsákvászon stucni (a blúz folytatása há-
tul, feketére festett kicsi [2 cm]) fakezek. Háromágú vasvillája van, vastag 
drótból, meghajlítva 27 cm, 4 cm a villa feje, 4 cm a villa három ága, rozsdás.

Katona / vadász / őrmester (?): Csak fej, sapkája, teste hiányzik. 10 cm-es, 
festett fekete barkó, haj, fekete szemek, pirospozsgás arc, fekete festett pö-
dört bajusz, szegek helye (sapkáé?) látszik. Finoman faragott fülek. Feltehe-
tőleg egy fából faragott puskakellék ehhez a bábhoz tartozik.

Pap: 48 cm hosszú, feketeruhás, 12 cm a fej. Faragott fa, festett fekete haj, 
faragott jobb oldali választék. Csupasz arc, fehér keretű fekete szemek, ró-
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zsaszín a képe, piros a szája. A ruhája: fekete felső, feketével stoppolt, hátsó 
része selyem, elöl szövet. Rávarrt lábbal, vastag puha fekete szövetnadrág. 
Zsákvászon feketével bevonva fekete textil állábak, kitömött, szakadt, egyik 
lábfej hiányzik (volt egyáltalán?).

Másik turbános fi gura: 41 cm. Turbános faragott fej, 12 cm a nyak. Rózsa-
színű festett szemöldök, piros száj, zöld ing, levélmintás zöld selyem nyak-
kendő, mélyzöld selyem öv.

Kockás szövetnadrágos: Zöld festett textilláb, zöld-fekete kockás nadrág. 
Stucni hátul zöld (blúz folytatása). Kézzel rávarrt minden, a stucni is besze-
gett. 2 ember kéz 1-1(?).

E fi gura két oldalt elválasztott frizurájával a 30-as éveket idézi, a fi nom 
anyagmintát felhasználó nyakkendő míves profi  felkészülésre utal.

Pásztor / betyár (?): 10 cm-es fa fej, báránybőr sapkával 14 cm. Báránybőr 
süveg, molyrágta, barna szakadt ing, két pici kéz, test leszakadt. 

Krokodil / sárkány: 25-26 cm faragott fa, két lapból áll, belül vörös, vörös-
zöld (keleti színezés!) bőr csatlakozások (fi nom munka), fehér-fekete festett 
fogak. Selyem kesztyűrész, aranyszálas. A bélelt stucni belül piros pettyes 
fl anell, kívül aranyszállal átszőtt zöld-arany brokát. Alul zöld, háromszög 
alakúan leképzett textil rögzítés. Stucnival együtt 41 cm. A sárkány pofá-
ján a szemei közt 5 gumó, kifaragva, csökkenő sorban. Zöld, bordó, fehér 
díszítések rajtuk – keleti típus. A sárkány, ill. krokodil eredeti keleti vásári 
bábnak tűnik, a két pofarész piros szattyán bőrrel kapcsolódik. Finom darab 
– nemigen lehet Erdei munkája.

Vásári bajuszos férfi : 35 cm-es, kékszemű (fél szeme kiverve) plasztikus 
gipsz fej, festett papírmasé fej, festett rózsán kockás fl anell a teste, kézfeje 
nincs, kék-piros-fekete kockás (cseh konfekcióbáb?)

Van még egy gipsz boszorkányfej, törött, s egy öreg férfi  (lovag, király), kap-
csolódik az előző fi gurához. Hollós Gizi szerint ezek Bodor-féle konfekcióbá-
bok!

Kellékek: négy pár zsák, kitömött vászon, kockás szövet átalvetővel,
puska: 20 cm, piros, ezüst festéssel, szíjnyommal, fából, 
koporsó: külön fedéllel, ezüst felirattal („élt soká”) a tetőn. 18 cm, fa (álla-

ga 50–100 évre utal). Perdöntő bizonyíték lehet a jesle-, ill. vertep-játékok, 
rakvickárnák irányába!

Rusz Ágival, Szász Zsolttal felkerestük a kollekciótól megváló tulajdo-
nost, Erdei Pétert. Maga is komédiás volt, apjától maradt rá a láda. Az öreg 
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vándormutatványos volt, a legszegényebb fajtából: egy biciklivel, azon egy 
bőrönd, járta bábjaival az országot. Özvegye szerint a fi gurákat a férje maga 
faragta. (Lásd pici kezek naivitása!) Szacsvay Éva szerint bizonyára kiadott 
mintakönyvek alapján.

Roppant érdekes, hogy a két vásári főhős, Vitéz László és Paprika Jancsi 
együtt szerepel a kollekcióban! Az is fi gyelemre méltó, hogy Vitéz Lászlónak 
bajusza van! S külön fi gyelmet érdemel az arcuk festése, némi keleti (per-
zsa?) jelleget sejtet.


