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Láposi Terka, a könyv szerkesztője az MMA-ban rendezett Kemény
Henrik-emlékkonferencián a könyv makettjével

A Kemény Bábszínház képeskönyve címlapja 

Az MMA-ban rendezett Kemény Henrik-kiállítás részlete
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Szép kiállítású, terjedelmes (605 oldal) és súlyos
(2750 gramm) könyvet állított össze Láposi
Terka Korngut-Kemény Henrik életművéből és élet-
művéről. Ez a második nagy, összefoglaló jellegű
kötet, amit a Korngut-Kemény Alapítvány a Kemény
család történetéről Kemény-kötés sorozatcím alatt
közread. Az első, az Életem a bábjáték, bölcsőtől
a sírig, Kemény Henrik beszélgető-könyve 2012-ben
jelent meg, ebben nemcsak „egy vásári bábjátékos,
komédiás” életútját, a saját emlékeit idézi fel,
hanem részletesen szól a családjáról, a nagyapjáig
visszavezethető bábos dinasztiáról is. Ezt a szub-
jektív visszaemlékezést ellenpontozza és egészíti ki
A Kemény Bábszínház képeskönyve.
Az alcím – Korngut-Kemény Henrik színházterem-
tése – pontosabban meghatározza ennek a meg-
lehetősen nehezen körülhatárolható műfajú
kötetnek a tárgyát. Az, amit Kemény Henriktől az
elmúlt évtizedekben láttunk, azok a bábok, ame-
lyeket használt, azok a darabok, amiket játszott,
nagyrészt édesapja, Korngut–Kemény Henrik mun-
kájának az eredménye. Ő az, aki családjával együtt
a Népligetbe költözött, vállalta a mutatványos
életet, megépítette, berendezte és működtette
a bábszínházát, majd minden rekvizitumát, felhal-
mozott szellemi és tárgyi tudását áthagyomá-
nyozta fiaira, akik közül Henrik vitte tovább az
örökséget. S nemcsak mint játékos, hanem mint
újabb bábok, díszletek, kellékek készítője is. 
Tudjuk, a népligeti bábszínházat 1953-ban bezá-
ratták, de a hatósági tiltás ellenére Kemény Heni
kijárt az üresen maradt épülethez, dolgozgatott
benne, igyekezett a házat karban tartani mindad-
dig, míg 2011-ben ismeretlenek fel nem gyújtották.
A bábok és díszletek nagy részét még az ’53-as ál-
lamosításkor sikerült kimenekíteni, s azok – sok
más dokumentummal és kézirattal egyetemben –
jelenleg a Korngut-Kemény Alapítványnál vannak. 
Így tehát ha rekonstruálni akarnánk a népligeti szín-

házat, annak műsorát és mindennapjait, nemcsak
szubjektív emlékezésekre, hanem tárgyi valóságra is
támaszkodhatunk. Az Alapítvány, s mindenekelőtt
Láposi Terka, a hagyaték gondozója, kutatója és do-
kumentátora arra vállalkozott, hogy a megmaradt
tárgyi emlékeket, iratokat és feljegyzéseket rendsze-
rezze és közreadja. Ennek lenyomata A Kemény
Bábszínház képeskönyve.
A kötet valóban az, amit a cím ígér: képeskönyv.
A közölt képeket a szerkesztő négy témakörbe ren-
dezte, ennek megfelelő a fejezetbeosztás: Bábok,
A Kemény Bábszínház, illetve A Korngut-Kemény
család képeskönyvét követi A Kemény Bábszínház
írásos hagyatékának gyöngyszemei. Az egyes feje-
zetek élén a legszükségesebb tudnivalókat össze-
foglaló bevezető áll, s a kötetet információgazdag,
a képanyag értelmezéséhez segítséget nyújtó – de
a fejezet-bevezetőkhöz hasonlóan kissé nehézkes
stílusú – Prológus vezeti be.
Ebben a szigorúan véve egzakt dokumentum-gyűj-
teményben minden tárgyról fotó (a bábok eseté-
ben nem is egy nézetből készült felvétel) szerepel,
mellettük pedig a pontos leírás, és ha szükséges,
kellő háttérinformáció olvasható. Azt is mondhat-
nánk, hogy a kötet nem sokban különbözik egy
igen magas színvonalú kiállítás-katalógustól, ám ez
esetben mégis másról, többről van szó. Egyrészt
a képek, a leírások és Láposi Terka magyarázatai
úgy egészítik ki egymást, hogy a holt reprodukció
élettel, megfejtendő titkokkal lesz teli, másrészt az
egyes tárgyak nemcsak önmagukban hordoznak
jelentést, hanem egy, az egyes fejezeteken belül,
sőt, a kötet egészén át követhető belső történet ré-
szeként is. Ha ezt, a tárgyak lenyomatából kikövet-
keztethető több mint nyolcvan éves történetet
egybevetjük Kemény Henrik emlékidézésével, még
plasztikusabban rajzolódik ki a család és egy kor-
szakos bábszínház útja – miként erre a Prológus-
ban maga Láposi Terka is utal.
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A négy fejezet nagyon eltérő terjedelmű: a legrövi-
debb a családról szóló (nincs ötven oldal sem), míg
a legterjedelmesebb az írásos hagyatékot bemu-
tató (több mint 300 oldal). Ez utóbbi érthető, mivel
szövegkönyvek, útinapló s egyéb iratok zömmel
kézírásos vagy gépelt eredetijének másolata mellett
azok nyomtatott formája is szerepel a kötetben.
(Nagy kérdés, hogy érdemes-e ugyanazt két verzi-
óban közölni, különösen, ha a kézírás is többnyire
jól olvasható.)
De nézzük kicsit részletesebben az egyes fejezete-
ket. A bábos képeskönyv két alfejezetre oszlik,
a kesztyűs és a marionett-bábokat lajstromba vevő
és bemutató részre. A csak fejekkel együtt közel het-
ven kesztyűs és csaknem negyven zsinóros báb
képe található a könyvben, ezek nagyobb részét
a Papa, kisebbiket a fia készítette. Mindegyik bábnak
a teljes alakú képe mellett megtaláljuk a fejének
több nézetből fotózott fényképeit is, ez lehetőséget
ad arra, hogy a figurák kidolgozását, öltözetét, fara-
gását, színeit részletekbe menően tanulmányozhas-
suk, ugyanannak az alaknak a különböző változatait
összehasonlíthassuk, a marionetteknél a zsinórozás
módját megfigyelhessük, valamint az átváltozó
bábok működésének trükkjére rájöhessünk. A báb-
képeket a szerkesztő darabok, illetve darab-típusok
szerint csoportosítja: az első, legnagyobb blokk
a Vitéz László-játékokat öleli fel (beleértve a betét-
ként játszott jelenetek bábjait is), majd a Koldusfiú
álma című Mark Twain-átirat figurái következnek,
a marionettek között pedig bohócok, konferansziék,
cirkuszművészek, táncosok és az átváltozó, széteső
bábok szerepelnek.
A bábszínházat bemutató fejezet élén Láposi
Terka ismerteti a bábszínház egy lehetséges kor-
szakolását: 1911–26: a tervezés évei, 1927: a báb-
színház megnyitása, 1927–44: virágkor, 1945–53:
a Bódé újjáépítése, a két Kemény-fiú általi működ-
tetése, 1953: államosítás és kiköltöztetés, 1953–
1989: Csipkerózsika-álom, Kemény Henrik illegális
tevékenysége a Bódéban, 1989–2011: próbálkozás
a színház újraindítására, 2011. október 3: a szín-
házépület leégése. A képanyagot e korszakolás
alapján csoportosítja a szerkesztő. Beadványok, ké-
relmek, engedélyek, tervrajzok teszik ki a dokumen-

tumok egyik részét, a másikat az épületről, a benne
zajló előadásokról és a Népliget életéről készült,
zömmel amatőr fotók. A zárókép az a gramofon-
tölcsér, ami egyedül maradt meg a tűzvész után.
A családi album kötődik legjobban a Kemény Henrik
életművéről szóló előző kötethez, hiszen ebben a fe-
jezetben elsősorban a szűkebb és tágabb család
tagjairól, baráti összejövetelekről tudósítanak a fény-
képek, s mellettük számos személyes irat másolata is
olvasható (útlevelek, házassági anyakönyvi kivonatok,
születési bizonyítványok, igazolványok, s többek kö-
zött a két fiú örökbefogadási szerződése).
A negyedik fejezet – miként az alcím is jelzi – va-
lóban gyöngyszemeket tartogat. Kutatóknak és bá-
bosoknak egyaránt fontos és hasznos, hogy több
Vitéz László-darab s egyéb jelenet szövegkönyve
eredetiben olvasható. Feltűnő, hogy milyen szép és
hibátlan a kézírásos lejegyzés, és tanulságos, hogy
mindaz a lezserség és lazaság, ami a vásári játék
műfajából, mindenekelőtt az improvizálásból kö-
vetkezhetne, mennyire szigorú keretek között van
tartva, s a szövegkönyvekből is kiolvasható, hogy
az előadások a legapróbb részletekig milyen pon-
tosan vannak kidolgozva.
Ebben a részben két igazi kuriózum is található:
Korngut Kemény Henrik 1911-es amerikai útjának
naplója és 1934-ben írott tanulmánya, A bábjáték
technikája.
Nincs tudomásom arról, hogy a harmincas években
vagy előtte átfogó bábszakmai kiadvány megjelent
volna Magyarországon, tehát feltételezhető: úttörő
munkára vállalkozott Korngut Kemény Henrik, ami-
kor a Bábjáték Barátok Egyesülete számára ezt az
összefoglalót megírta. Harminchat kézzel írt lapon
részletesen szól a bábok fajtáiról, a bábjáték mi-
benlétéről, a fajankó, azaz kesztyűs bábok haszná-
latáról, öltöztetéséről, mozgatásáról, a marionettek
felépítéséről, zsinórozásáról, tartásáról és életre kel-
téséről, a kétféle bábhoz kívánatos színpad jelleg-
zetességeiről, sőt még a vajang és a mechanikus
bábokról is szót ejt. Írásában logikusan felépített
rendszert alakít ki, sok-sok praktikus részletre kitér,
stílusa közérthető.
Az öthónapos útjáról írt naplóját egy kockás fedelű
füzet őrizte meg. Szerelme után indult Amerikába, de
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A Kemény Henrik-kiállítás részlete, MMA, 2015.
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Kemény Henrik (1925–2011) a műhelyében. Fotó: Lugosi Lugo László

Kiállításrészlet, MMA, 2015
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ott rövid idő alatt kiderült számára, hogy a vágyott kap-
csolat nem éleszthető fel, ezért visszaindult hazájába.
Az olvasmányos, eredeti meglátásokkal teli útirajz egy-
szerre hallatlanul érdekes korrajz, egy öntudatos, szo-
ciálisan érzékeny polgárember nézeteinek őszinte
megnyilvánulása és egy érzelmi dráma lenyomata.
Írója érzékletesen ecseteli a nyolc-tíz napos hajóutak
szépségeit és viszontagságait, útitársainak viselkedé-
sét, az útba ejtett városok látványosságait, a hosszú
vonatozásokat, a határoknál zajló bürokratikus proce-
dúrákat és így tovább.
Ez a könyv már csak a terjedelme és súlya miatt
sem adja meg magát könnyen az olvasónak. Nem
lehet egyfolytában, elejétől a végéig elolvasni. Ér-
demes egy-egy részletnél, képnél elidőzni, össze-
vetni más képekkel, és rákeresni a fejezetek közötti
összefüggésekre is. Ha így teszünk, nemcsak egy
család, egy művész és egy bábszínház életébe pil-
lanthatunk bele, hanem egy korszak és egy alakuló
művészet általánosabb összefüggései is feltárul-
hatnak előttünk. 
(A Kemény Bábszínház képeskönyve. Szerk.: Láposi
Terka. Debrecen, 2015. Korngut-Kemény Alapítvány.
605 o.) 

Terka Láposi and the Korngut-Kemény Foundation have published the second large volume on
the Kemény family. The first volume by Henrik Kemény, My Life is Puppetry, from the Cradle to the
Grave, was published in 2012. This book is not only the memoir of the life of a “market puppeteer
and comedian”, but it also describes his family history in great detail, tracing it all the way back
to his grandfather’s puppeteer dynasty.
The second book, The Kemény Puppet Theater in Pictures, is a complementary counterpoint to
the subjective reflections of the first book. In this second book, the editor presents an orderly se-
quence of documents, records, and photographs of significant objects.
The book delivers what its title promises – a picture book. The pictures are divided into four topics,
giving us not only a glimpse of the life of a family, an artist and a puppet theater, but also that of
an era. They present us with a broader context of a developing art.
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Kiállításrészlet, MMA, 2015. Fotók: Miglinczi Éva


