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Nánay István a Bajor Gizi Múzeumban 80. születésnapjának köszöntésén Nánay István bábszobra – a Budapest Bábszínháztól kapott „ajándék”
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Amikor a rendszerváltás után elindult a magyaror-
szági bábszínházak hivatásossá válásának folya-
mata, ennek gyorstalpaló tanfolyama a Kecskeméti
Találkozókon kezdett kialakulni. Ma már tudjuk: el-
sősorban az itteni, késhegyre menő viták formázták
a mai magyar bábművészetet. Kezdettől fogva Te
voltál itt a legszigorúbb ítész. A tegnapi amatőrök-
nek a saját bőrükön kellett megtanulniuk, hogy
nem mind arany, ami fénylik. Hogy mostantól új
szabályok lépnek érvénybe. Az amatőr mozgalom
szelíd simogatásait kemény kritika váltotta fel, ami-
ből lassan-lassan világossá vált, hogy a hivatásos
státuszhoz nem elég egy hivatali intézkedés, vagy
egy pecsétes okmány; professzionista színvonalú
előadásokat kell létrehozni.
A szigorúságod sokakat kétségbe ejtett, mások
a mennybe mentek tőle. 
Történt egyszer a kilencvenes években, hogy
az egyik Találkozón két rendezésem szerepelt.
Az egyik a debreceni Vojtina Bábszínház előadása
volt, Benedek Elek Többsincs királyfi című mesejá-
tékának feldolgozása. Elemzésed égi magaslatokba
emelte a produkciót. Valami ilyesmit mondtál: lám,
lám, mit tesz az, ha profi rendező kezébe kerül egy
éppen profivá lett társulat! Hosszan ecsetelted ren-
dezői és pedagógiai ténykedésem erényeit. Sze-
rénységem tiltja, halványuló emlékezetem pedig
ellehetetleníti szavaid pontos felidézését. Az egész
Vojtina örömmámorban úszott. Én két napig jó fél
méterrel a föld felett jártam. Szárnyakat kaptam
a szavaidtól. A második napon már-már kezdett
a fejembe szállni a dicsőség. (Az apám azt
mondta gyerekkoromban, hogy a dicsőség mindig
oda száll az emberben, ahol a legtöbb hely van.)
Azt vettem észre, hogy kezdek leereszkedően be-
szélni a környezetemmel. Próbáltam visszafogni
magam, de nem ment. Izgatottan vártam a má-
sodik szereplésemet, a szombathelyiek Lúdas Ma-
tyiját. Most már kissé edzettebb lettem az újabb

hozsannák elviseléséhez. Az ankéton laza pózba
vágtam magam, és igyekeztem hétköznapi földi
halandóként viselkedni. Akkor még nem jutott
eszembe a Heltai-anekdota a szerény fűzfapoétá-
val, aki irulva-pirulva, remegve, dadogva nyújtotta
át zsengéit. Az elnök úr végigolvasta, majd így szólt:
mire olyan szerény maga, fiatalember? Ezek a ver-
sek csapnivalóak!
Te már nyilván nem emlékszel, de az én történe-
tem is hasonlóan folytatódott. Nemcsak a várva
várt dicshimnusz maradt el, de kaptam hideget,
meleget. Egy idő után ott tartottam, hogy becsü-
letsértési pert indítok ellened. Aztán alig vártam
az ankét végét, vérig sértetten elkotródtam. Dörge-
delmeidet csak az menthette valamelyest, hogy
az a Lúdas Matyi tényleg borzalmas volt. De akkor
is! Csak így? Bele a képembe? A tapintat, a jó
modor hol marad?
Akkor tanultam meg végérvényesen, amit addig
csak sejtettem: hogy színházban a siker mindig
csak aznapra érvényes. Minden nap újra meg kell
küzdeni érte. Illékony szakmánkban nincs menle-
vél. Nem lehet hivatkozni tegnapi, tavalyi, tavaly-
előtti falrengető diadalokra. Minden áldott nap meg
lehet bukni.
Most már azt is tudom, hogy egész életünkben
sebeket osztunk és sebeket kapunk. Meg hogy
a dicséretnél sokkal fontosabb és értékesebb
az őszinteség. Előbbi lehet felszínes, utóbbi min-
dig valamiképpen a megbecsülés jele. Azóta én
is szereztem ellenségeket, akik egy kanál vízben
megfojtanának. Van olyan kolléga, aki a kecske-
méti Találkozókon elfordul, ha szembe jövök, ne-
hogy köszönni legyen kénytelen.
Persze távolról sem csak ilyen sarkított emlékeket
őrzök Rólad. Sok jóízű közös munkára emlékezem.
Az ethosz a legnagyobb erényed. Azzal tisztelsz
meg minden alkotót és minden alkotást, hogy oda-
figyelsz rá, hogy az előadások mélyére hatolsz.
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Még akkor is, ha tudod, hogy néha odalenn,
„a mélyben” nincs semmi, csak blöff. De ezt is meg
kell mondani. Az orvos lehet tapintatos, amikor
a súlyos diagnózist megpróbálja a paciens tudtára
adni. A kritikus félreérti a hivatását, ha azt hiszi,
hogy lehet elnéző. A tévedéshez persze neki is
joga van, de a legjobb tudása szerint megformált
véleményét kertelés nélkül ki kell mondania.
Ez a dolga. 
Azt kívánom ezen a kivételes ünnepen, hogy még
sokáig oszd meg a véleményedet másokkal, a ta-
nítványaiddal meg mindazokkal, akik arra mernek
vállalkozni, hogy színházi előadásokat hozzanak
létre. És önző módon annak is drukkolok, hogy én
is még sokáig olvashassam és hallhassam mindig
segíteni akaró, pompás észrevételeidet.

(Készült a Színikritikusok Céhe 2018. február 19-én
a Bajor Gizi Múzeumban rendezett ünnepségére)

Kortárs Bábművészeti Napok, Eger (Éry-Kovács Andrással), 2017
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A Bajor Gizi Múzeum ünnepségénRuszt Józsefről írt könyvének borítója

In this article, Géza Balogh salutes the eighty-year-old István Nánay, one of our journal’s
contributing authors and professional consultants. Balogh closes with remarks that are both
heartfelt and true “ . . . Ethos is your greatest virtue. With it, you show respect to every artist and
every work of art by your attention and your effect on the depth of performances. Even when
you sometimes know that there in ‘the depths‘ there is nothing, nothing but bluff. But that must
also be said. A doctor can be tactful when trying to give the patient a serious diagnosis. A critic
misunderstands his calling if he believes that he can be forgiving. Of course, he has the right to
err, but he has to give his opinion to the best of his ability without hedging. That’s the job. On
this exceptional occasion, I wish for you to share your opinion with others for a long time to
come, with your students, with those who dare to take on the job of creating theatrical
performances. And very selfishly, I also hope to be able to keep reading and listening to your
ever helpful and wonderful remarks for a very long time.“ 
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