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Léghajósnő. Fotó: Szebeni-Szabó Róbert

Hincz Gusztáv: 
Léghajósnő,
(Fotó:archív)
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A magyar közgyűjtemények közül a bábművészet
dokumentumainak teljes körű gyűjtésével és fel-
dolgozásával egyedüliként a Petőfi Irodalmi Múzeum
– Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Bábtára foglalkozik. A tár alapítójának, Belitska-
Scholtz Hedvignek az 1960-as évek végén fordult
az érdeklődése a magyar bábművészet felé, ekkor
kezdte el módszeresen feltérképezni a hazai bábos
hagyatékokat. Egyik jelentése szerint 1969 tavaszán
tekintette meg a mutatványos hőskor jeles képvi-
selőjének, a Hincz családnak fennmaradt tárgyi
emlékeit. A háromgenerációs család tagjai a hazai
vándorbábjátszás leghosszabb ideig működő kép-
viselői voltak. Tevékenységük kezdete 1841-re tehető,
és egészen a XX. század közepéig tartott.1 Az általuk
összegyűjtött hagyaték fő egységét végül 1973-ban
vásárolta meg a Magyar Színházi Intézet. A Hincz-
féle bábszínház gazdag gyűjteménye az elmúlt
közel ötven év során maradéktalanul feldolgozásra,
több kiállításon pedig bemutatásra került. A múzeumi
gyűjtemény ezen része egészen 2018-ig statikusnak
volt mondható.
2018-ban lehetőségünk nyílt a hagyatékból fenn-
maradt Léghajósnő báb restaurálására. Ezt az át-
változó marionettet a második generáció képvise-
lőjéhez, Hincz Gusztávhoz (1843–1892) kötjük.

Gusztáv nevével a család vándorkönyvében 1863-tól
találkozunk, a bábszínházat 1875-től vette át apjától,
Hincz Adolftól (?–1862?). Hagyatéka a klasszikus
német eredetű marionettszínház korszakát idézi
meg. A dinasztiában a tudás mellett a bábok is
apáról fiúra szálltak, Gusztáv apjától 17 darab ma-
rionettet örökölt. Adolf olyan bábegyüttest alakított
ki, amely tagjai bármilyen darab szereposztásának
meg tudtak felelni, ezért fia, a kor változásait követve,
csak néhány figurával gyarapította tovább a gyűj-
teményt. Tőle származnak a metamorfózis bábok
is, mint a Léghajósnő. A közönség ámulatba ejtésére
apelláló etűdök, a metamorfózisok a vásári báb-
színpadok legnépszerűbb számai voltak.2 A mario-
nett-technikának köszönhetően a figura tánc közben,
a nézők szeme láttára alakult át, esetünkben nőből
léghajóvá, majd elrepült. A különleges figura egyik
alakja egy főkötős krinolinszoknyás hölgy, melynek
abroncsos szoknyája egy zsinórrántással a feje fölé
húzva léggömbbé alakul, alatta papírból készült
csónakban kisméretű bábu ül.3

A báb restaurálását Pataki Anikó textilrestaurátor-
művész és Szabóné Szilágyi Mária szobrászresta-
urátor-művész végezte. A restaurálás menete álta-
lánosan négy részre osztható: szétbontás, tisztítás,
konzerválás, összeállítás. A női figura szétbontásakor

1 Hinczék vándorkönyvének első bejegyzése 1841-ből való, de bábjátékkal csak 1849-től foglalkoztak, korábban mint
képmutogatók, artistamutatványosok szerepeltek. Hlaváts Elinor szerint a bábjátékosság első adata 1849. II. havában
Varjasról (Temes m.) kelt, ahol Hincz Adolf „Marionettenkünstler“ számára állították ki az engedélyt. (Hlaváts Elinor: Német
bábjátékosaink. Budapest, 1940. 66-67.o.)

2 A  metamorfózisok divatja a  XVII–XVIII. században a  mechanikus játékok, automaták hatására terjedtek el
a bábművészetben. XX. század eleji, hazai népszerűségüket mutatja, hogy id. Kemény Henrik az 1910-es években
készítette el átváltozó síkbábjait.

3 Érdekes adalék Belitska-Scholtz Hedvigtől a báb szerepeiről: „Hinczék Léghajósa az I. világháború előtt még egy másik
formában is szerepelt. Tánc közben feje fölé emelkedő krinolinszoknyája tojásformává alakult, ebből egy kisebb tojás
esett a földre, amelyből egy Polichinelle, egy kis bohóc ugrott elő.” (Belitska-Scholtz Hedvig: Vásári és művészi bábjátszás
Magyarországon 1945-ig. Tihany, 1974. 19. o.)
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a felsőtestet borító csíkos felsőruházat alól egy
bélelt kabát vált láthatóvá, amelyet varrással rögzí-
tettek a bábtest elején. A kabát rossz állapota, ron-
gyos, koszos jellege, igénytelenül levágott ujjai má-
sodlagos felhasználásra utalnak. A tisztítás során
a kabát belső, bélelő anyag alatti rétegében Pataki
Anikó egy papírgolyóra lett figyelmes. A papírgalacsin
óvatos szétfejtésekor egy nyomtatott színházjegy
töredékei kerültek elő. A rózsaszín belépőjegy-rész-
leteken fekete nyomtatás körvonalazódott: „Eint-
ritts-Karte I. Platz Samstag den 12. Dezbr. 1891.
Gustav Hinz, Director.” A szöveg szerint a restaurátor
Hincz Gusztáv igazgató bábszínházába, 1891. de -
cember 12. szombati előadásra szóló belépőjegyet
talált meg. A Bábtár gyűjteményében egyedülálló
dokumentumot végül Peller Tamás papírrestaurá-
tor-művész restaurálta.
Hincz Gusztáv 1885-ig vándorolt bábszínházával,
közben egyre több előadást tartott a fővárosban.
Több adat mutat arra, hogy Hinczék 1885-től már
budapesti lakosok voltak, és főleg Budapesten és
környékén játszottak. A fokozatos megtelepedést bi-
zonyítja az 1885-ös városligeti parcellák bérbeadási
kimutatása, vagy az 1889-ben kapott építési engedély.4

Ahogy a városligeti Vurstli fokozatosan átvette a vá-
sárok szórakoztató szerepét, úgy vált az 5. számú
telek, az Első Magyar Bábszínháznak keresztelt épület,
Hincz Gusztáv, a Léghajósnő és a belépőjegy ennek
az átmeneti kornak az emlékeivé.

A Léghajósnő-báb restaurálás alatt. Fotó: Pataki Anikó

4 A Pesti Hírlap 179. száma közli 1889. július 2-án az építési engedélyek jóváhagyását („A magánépítési bizottság mai
ülésén, mely Hofhauser Lajos elnöklete alatt folyt le, a következő építési engedélyek kiadását hozta javaslatba, u. m. ;
(…) Hincz Gusztáv a városligetben bábszínházra”), valamint a Budapest Főváros Levéltára iratait Papp Eszter adatolja.
(Papp Eszter: Hincz-család. Art Limes 2007/2. szám – Báb-tár IV. 12-18.o.)
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The Petőfi Literary Museum  and the puppet archive of the Hungarian Theater Museum and Ins-
titute are collaborating on collecting and processing documentation in the field of puppetry. In
the late 1960s, Hedwig Belitska-Scholtz, founder of the collection, had turned her attention to
Hungarian puppetry. In the spring of 1969, she viewed the surviving artifacts of the Hincz family,
prominent figures in the heroic era of showmen. The members of the three-generation family
were the oldest representatives of Hungarian wandering puppeteers. Their activity is documented
as early as 1841 and continued all the way to the mid-20th century. The Hincz Puppet Theater
Collection has been registered and exhibited at several exhibitions over the past fifty years. During
the restoration of the The Astronaut, a ball of paper was found in the jacket. This scrap turned
out to be a fragment of a printed theater ticket. This fragment is the subject of this article.

T R E AS U R E S  O F  T H E  P U P P E T  C O L L E CT I O N

Belépőjegy Hincz Gusztáv bábszínházába (1891). 
Hincz Gusztáv (1843–1892) hagyatéka.
7,3x11,8 cm, papír, nyomtatvány. 
Fotó: Pataki Anikó – PIM-OSZMI


