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Beköszöntő
Az élet megy, egyre újabb és újabb ábrázatok tünnek fel, bíztató jövendöléseket hallani ...
Ismert és ismeretlen szájakból, régi és új műhelyekből ötletek bukkannak
elő, amelyek nagy részét idegen földeken mezgerélt rőzse lángján eredező
füst rajzol az égre. Aztán hussss ... elviszi a szél.
Az idő elrohan, generációk nőnek ki a gyermekkorból és esnek bele a kereskedelem, az üzlet feneketlen bugyraiba, belesimulnak az "okostelefon"
előlapjába...
Ez egy jubileumi kiadvány, a BÁBjátékOS utolsó nyomdában született
száma. Eztán a cybertérben jön a világra és semmi biztosíték arra, hogy az
utódai könyvespolcokra kerülhetnek .... ugyan ki nyomtatná ki? Vajon eztán
így ki lapozhatja fel?
A benne sorakozó írások figyelmeztetnek. Tanulságos tanulmányok sorjáznak benne, mindegyike egy-egy távoli pontról indul el, hogy végül találkozzanak - a mában.
Figyelmeztetés a bábművészet sokarcúságára, amely - ha temérdek formában is - de nemes üzenetet hordoz, gyökere egy és ugyanaz, s a kultúrába mélyed.
Tudhatni, a legerősebb növény is elpusztul, ha időnként, vagy rendszeresen nem locsoltatik eső, vagy ember által. Gondozni kell, visszatekintve a
múlt felfénylő pontjaira, belemerengve egy kívánt szelíd, békés, erkölcsös
jövőbe. A bábjáték esetében a néző gyermekként kezdi. Mindent meg kell
tennünk, hogy érettebb, bölcsebb korában is beüljön a nézőtérre ... és ott
legyen vele az őt követő generáció.
Szentirmai László
Ez a kiadvány elérhető színesben olvasható a
www.mababjatekosegylet.hu oldalon.
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„A JEL,
aminek
sorsa
van”
- Múltra tekintő
Korngut Kemény Henrik

Mi a bábjáték?
Részlet Korngut Kemény Henrik A bábjáték technikája című írásából (Budapest, 1934. február 20.)
„ Felbecsülhetetlen kincset ér az az öröm és kacagás, amelyet a jó bábjáték a gyermekekből ki tud váltani és nem kevésbé értékes az a hatás sem,
amelyet ez a művészet a felnőttekre gyakorol.
A bábjáték szeretete a széplélek és a jövendő szeretetét jelenti:
A bábjáték tehát a szeretet művészete. De akkor sem követek el nyelvbotlást, ha megfordítom: a művészet szeretete.”
(A kézirat megjelent: A Kemény Bábszínház képeskönyve. Korngut Kemény Henrik színházteremtése. Korngut-Kemény Alapítvány, Debrecen,
2015.)
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Gergye Krisztián

„A bábművészet az összes műfaj szintézise”
Részletek a Billentyűk, avagy Blattner Géza kísérleti bábszínháza az avantgárd Párizsban című kiállítás megnyitóján elhangzott köszöntőjéből. (Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, 2017. november
18.)
„Köszönöm, hogy beletaláltatok a történetembe ..., hogy megnyissak egy
kaput, egy olyan univerzumba, amiben létezni érdemes, amibe belefeledkezni lehetőség, amiben lubickolni öröm, játszani pedig kötelező. Mert
megnyílik egy olyan szellemi játszótér, amiben felelőtlenül lehet sétálni,
vagy belerohanni, vagy elmélázva matatni kicsit, egy olyan univerzum, amiben hagynak létezni, ésszel vagy ösztönnel egyre megy, gyerekként vagy
felnőttként mindegy, mert emberi lényegünk mibenléte leginkább a játékra
való képességben tetten érhető.
A játszásra való elengedhetetlen késztetésünknek végre nem kell gátat
szabni, a viszketést a legilletlenebb helyen is meg lehet végre vakarni, és
azért mondom, hogy kötelező itt játszani, mert ha nem veszel részt a játékban, akkor az olyan, mintha nem vennél részt a saját életedben, ami által
se a játéknak se az életnek semmi, de semmi értelme nem lenne, az életnek meg azért mégiscsak kell, hogy legyen valami értelme. A játék létszükségletté válik, mint ahogy nem tudsz nem lélegezni, maximum visszatartani
fulladásig, de ahogy a lélegzésbe is belefelejtkezel, a játszással is így kellene ... belefeledkezni szőröstül bőröstül, tetőtől talpig, fanatikusan, élni,
csak játékból meghalni, és feltámadni újra és újra.
Erre meg egyedül a báb képes, erre a feltámadásra. A bábos meg a feltámasztására, Istenhez hasonlatosan. Istenről feltételezzük a feltámasztásnak ezt a képességét, amennyiben hiszünk benne, a bábos ennyiben képmásához hasonlatos. Mágikus művész. Miként a gyermek, amikor játszik.
Nem gondolkodik rajta, teszi.
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A bábművészet, az összes műfaj szintézise. Az előadóművészetek legmagasabb foka. Mágia. Mert a bábosnak mindent tudnia illik például a testről,
legalább annyit, mint egy táncosnak, de rögtön képes túlszárnyalni ezt a
tudást, hisz a bábja, bármikor leküzdheti akár a gravitációt is, de az összes
előadóművészeti műfajban énekben, prózában, pantomimben is professzionálisan jártasnak illene lennie, merthogy a bábja így lehet majd képes bármire. Persze ez a mindent tudás kényszere, súlyánál fogva azonnal összeroppantaná a bábost, ha erről játéka közben tudása lenne, nem merne játszani, s így a báb folyton halott maradna.
Blattner Gézáról a játszás képességét feltételezem. A játékosságot, mint
létszükségletet. Mindenáron játszani, olyan játékszabályokkal, ami a szabadságot nem korlátozza, a képességet meg nem kérdőjelezi és olyan komolysággal játszik, ahogy a gyerek belefelejtkezik, és nem kérdezi, hogy ő
most festő-e ha fest, bábművész-e ha bábozik, táncos-e ha mozdul, és színész-e ha üvölt, mint a fába szorult féreg, és énekes-e ha mondókát karattyol, egy kis dombra lecsücsülve, csüccs, mert persze, hogy az, miként
is lehetne más, és a komolyan vett játék, aminek a belefelejtkezés a mércéje, a szabadság pedig a hőfoka, nem engedhet a műfaji korlátoltságok
eleve elrendelt szabályszerűségeinek, hogy amit most csinálok akkor az
képzőművészet, vagy színház, vagy tánc, vagy mi a fene? Gondolja a fene
játék közben, hogy az mi, talán még azon sem gondolkodik, hogy művészet-e. Kívülről nézve ez evidencia, belülről meg csak egy fontos, hogy az
a báb él-e? Feléled-e?
Ezek a műfaji skatulyák olyan hálátlanok, hogy valaki biztosan jobban tudja,
sőt meg is mondja, nem úgy kell szavalni, nem úgy kell táncolni, nem úgy
kell azt játszani kisfiam, na majd én megmutatom! Hát egy fenét! Ne mutogasson itt nekem a bácsi, tessék engem hagyni játszani! És a bábozás,
mint művészet, valahogy a legszerencsésebb a műfajok között, mert valóban, bármit megtehet, de megítélése szempontjából meg a legszerencsétlenebb, hisz bábozni mindenki tud, aki volt gyerek.
Talán ezért tapad hozzá, hogy ez olyan gyermeki műfaj, olyan gyermeteg.
Infantilis, ahogy a plüss-színészek gügyögnek, és ott csak meséket játszanak, amin a felnőttek már mind túl vannak, komolykodásukkal,
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felnőtteskedésükkel degradálják ezt a mágikus életet, s így nem képesek
játszani a saját életüket sem, csak megjátszani.”
Balogh Géza

Az amatőr bábjáték múltja és jövője
Az amatőr (műkedvelő) jelzőnek évtizedeken át negatív csengése volt a
művészetek történetében. Jó adag lenézés, megvetés érződött benne.
Amatőr (műkedvelő) az, aki hozzáértés, megfelelő szakmai ismeretek hiányában fog hozzá valamely művészeti ág vagy tudományág műveléséhez.
A lexikonok, értelmező szótárak szerint a fogalom olyan tevékenységet takar, amelyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül, kedvtelésből, lelkesedésből űz
valaki. Pejoratív értelme, később kialakult jelentése, hogy gyenge, alacsony színvonalú munkát végez. (Ez alól csak a sport kivétel, hiszen az
amatőr sportoló egyetlen fokmérője, hogy sportegyesület tagjaként amatőr
sportolói szerződést köt.)
Vagyis a szóhasználat fokozatosan elkezdett sértővé válni. Pedig eredeti
jelentését tekintve nemcsak az amatőr, de az újlatin nyelvekben még a dilettáns is hosszú ideig a gyönyörködtetés szinonimája volt (a latin
delectare: gyönyörködtetni igéből származik). Nagyképűen akár azt is megállapíthatjuk, hogy a társadalmi szükségszerűség, a művészetek és a tudományok fejlődése kényszerítette ki a fogalom fokozatos átalakulását és
eltorzulását.
A „műkedvelői előadásokról” ezt írja az 1929-ben megjelent Magyar Színművészeti Lexikon: „A nem hivatásos színészek színielőadásait műkedvelők szokták rendezni a maguk mulatságára nyilvános, esetleg zártkörű jelleggel.”
Nálunk már a legrégibb időktől fogva divatozott. Tudunk arról, hogy 1628ban Bethlen Gáborné, az erdélyi fejedelemasszony palotájában főrangú
előadókkal tartott színielőadást, és 1677-ben gróf Forgács Ádám országbíró pozsonyi palotájában is tartottak magyar nyelvű előadást.(”) Az 19945

ben kiadott Magyar Színházművészeti Lexikon hasonló szócikke szinte
szóról szóra átveszi a hatvanöt évvel korábbi definíciót, majd így folytatja:
„A hivatásos színház létrejötte után az amatőr színjátszás funkciója megváltozott. A vándor- és állandó társulatok által ellátatlan területeken elégítette ki a közönségigényeket (pl. polgári műkedvelők, parasztszínházak),
ill. teret adott az önművelésre. A 19. század második felétől városon és
falun különböző társadalmi csoportok önszerveződő egyesületei folytattak
amatőrszínjátszó tevékenységet.”
Mivel az amatőr bábjátszás Európa-szerte a színjátszás nyomdokain haladva alakult ki, a műkedvelő bábegyüttesek is ezt az utat követték, Európa
több országához képest Magyarországon némi késéssel. „Művészi műkedvelőnek” nevezi magát Orbók Lóránd 1909-ben alakult Vitéz László Bábszínháza, amely az 1930-as Színészeti lexikon szerint:
„1914-ig sok amateurelőadást tartott kizárólag meghívott vendégek és pedig az arisztokrácia és az irodalmi élet kitűnőségei előtt Rónai Dénes műtermében, a Pucher család és báró Szalay Imre szalonjában, körösfői
Kriesch Aladár(1) gödöllői műtermében, valamint két előadást a Képzőművészeti Főiskola hallgatói számára. Egy előadást az Uránia Színházban
tartott, egyet a Károlyi grófi palota egy garden partyján, végül sorozatos
előadásokat az Iparművészeti Múzeumban.”(2)
Bár körülményeit és működési feltételeit tekintve a korábbi évtizedek bábtörténeti összefoglalói számos vonás alapján joggal nevezik a magyar művészi bábjáték megteremtőjét amatőrnek, mai felfogásunk szerint ezt legfeljebb a fogalom eredeti értelmében tehetjük meg. Ugyanez vonatkozik
Büky Béla és A. Tóth Sándor működésére, akik mindketten a művészi és
elsősorban a pedagógiai bábjáték kiemelkedő alakjai.
Rajtuk kívül több pedagógus járta az országot maga készítette bábokkal,
hogy dramatizált mesékkel egészítse ki az iskolai tananyagot. „Rájöttek
ugyanis arra a pedagógiai igazságra, hogy az életre kelő holt anyagnak, a
bábunak, és cselekvéseinek jobban hisz a gyermek, mint a nevelői doktrínának – írja Szilágyi Dezső. – Lelki hasonulás folytán teljesen eggyé tud
válni a bábuval, bele tudja helyezni magát annak érzéseibe, cselekedete-
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ibe, megszűnik számára a válaszfal színpad és nézőtér között; tehát a bábhősök és a mese cselekménye által hordozott nevelői szándékokat ellenállás nélkül befogadja.”(3)
Érdekes és jellegzetes kortörténeti dokumentum az 1924 és 1939 között
Debrecenben működő Látványos Mesejáték Színház. Valamennyi báb tervezését, és kivitelezését a vezető, dr. Vargha Emilné végezte. Két-három
évenként tartott bemutatót. Jótékony célú előadások keretében játszotta a
Jókai Mór regéje alapján készült A tengerszem tündérét, a Hamupipőkét,
Csajkovszkij Csipkerózsikáját, Offenbach: Hoffmann meséi című operáját,
Planquette operettjét, a Rip van Winklét és Sullivan: A mikádóját.
Megkésve és csekély mértékben terjedt el Magyarországon a családi bábszínház, amelyhez komoly segítséget jelentettek a játékboltokban kapható
bábszínházi és papírszínházi díszletek, bábok, kellékek. Ezek segítségével
a szülők és maguk a gyerekek pompás bábszínházi előadásokat rendezhettek otthonukban. E hagyomány becses emlékei Bodor Aladár költő, újságíró, tanár és bábkészítő bábfejei, amelyek nagy szerepet játszottak a
negyvenes években felvirágzó cserkész-bábjátszásban. Fából kifaragott
különböző karakterű fejei gipszbe öntve és kifestve nagy sorozatokban kerültek forgalomba.
1945 után Kelet-Európában az amatőr bábjátszás területén is hatalmas változásokra került sor. Rohamtempóban jöttek létre az újabb és újabb bábcsoportok. A háború befejezése után még csak 150-160 pedagógus és
cserkész-együttesről tudunk, de a „fordulat éve” után, 1949-ben már több
mint 300 óvodai-iskolai pedagógus-bábost tartottak nyilván. Az üzemi, tömegszervezeti bábcsoportok száma több mint ezerre növekedett.
Ez már a „fényes szelek” időszaka. A szárnyait bontogató pártállam a bábjátékban – mint mindenfajta művészi megnyilvánulásban – agitációs lehetőséget látott: eszközt a népi demokrácia megvédésére, az ipar és a mezőgazdaság fejlesztésére. Politikai állásfoglalást vártak a művészektől, és
erre kiváló lehetőséget nyújtott az amatőr bábmozgalom, melyben a dolgozó nép fejtett ki művészi tevékenységet.

7

Több rövidéletű művészi vállalkozás született az ország különböző pontjain. Közülük a gödöllői művésztelepen alkotó Remsey család tevékenysége volt a leghosszabb életű. Remsey Jenő és három fia eleinte csak
kedvtelésből foglalkoztak bábjátékkal. Pályájukat meghatározta egy 1930ban látott film Vittorio Podrecca marionettszínházáról. Ekkor határozták el,
hogy ők is marionettszínházat fognak csinálni. A tizennégy esztendős Iván
két fivérével nekilátott az első bábok kifaragásának. Rövid számokat dolgoztak ki, melyeknek a mozgás volt a lényege. Bemutatták Babits Mihály:
Gólyakalifa című regényének két jelenetét, majd kabaréműsort állítottak
össze. A család még sokáig fontos szerepet játszott a hazai művészi bábjáték sorsának alakulásában.
Inczédy Kálmán karnagy Első Országos Pedagógiai Bábszínháza mindössze húsz hónapig működött. 1947-ben ő alapította Szegeden az első
utazó bábszínházat. Hatalmas apparátussal, nagy színpaddal, óriási díszletekkel és nyolcvan centiméteres, billentyűkkel alulról mozgatott bábokkal
játszotta első, nagy vitákat és indulatokat kiváltó produkcióját, a Toldit. A
téma kiválasztásában természetesen nagy szerepet játszott Rév István korábbi előadásának hatalmas sikere. Inczédy abban is követte a Nemzeti
Bábszínjáték 1941-es előadását, hogy ő sem dramatizálta az elbeszélő költeményt, kizárólag Arany János szövegét szólaltatta meg. A bábok mozgatása is Blattner és Rév technikájára épült. Rév játékának intimitását azonban nem sikerült követnie, hiszen a bábok nagy mérete nem kedvezett a
finom mozgásoknak. Az 1947 májusában megtartott bemutatót követően
iskolákban, óvodákban játszott, majd balatoni üdülőket és táborokat keresett fel. Ekkora már két újabb produkció is elkészült, óvodásoknak a Hófehérkét, a kisiskolásoknak a Lúdas Matyit játszotta, a Toldi pedig felnőtt előadássá lépett elő. A színház 1949 végéig tartott előadásokat.
Ugyanebben az időszakban Miskolcon két amatőr bábszínház működött.
1947 decemberében nyílt meg Bod László(4) Művészi Bábszínháza. Első
bemutatója a Lúdas Matyi és a Jóka ördöge volt. A további tervek között
Shakespeare, Molière, Cervantes, Mozart, Oscar Wilde, Swift és Csokonai
művei szerepeltek. Ezek helyett azonban csak egy Hans Sachs-komédia
és A csendháborító(5) került műsorra. Az előadásokat commedia dell’arte
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stílusban játszották. Az összeszokott együttes kanavász alapján, rögtönözve és a gyerekek aktív bevonásával bonyolította az eseményeket. Amikor Bod Lászlót felhelyezték Budapestre, a jórészt képzőművészekből álló
vállalkozás feloszlott.
Időközben azonban Balogh Sándor tánctanár újabb bábszínházat alapított.
1948 májusában, Tündérkert néven kezdte meg működését Miskolc második bábszínháza. Első programjukon A kiskakas és a török császár című
népmese, Petőfi verse, az Arany Lacinak, valamint Puskin Az aranyhalacska című meséje szerepelt. A társulatnak eleinte mindössze négy tagja
volt, később Bod László színházának néhány játékosa is csatlakozott hozzájuk.
Ebben az időben már a hivatalok döntöttek arról, ki milyen intézményt vezessen. Még az amatőr bábcsoportok vezetőit is a felsőbb szervek nevezték ki. Az „önjelöltnek” keserves kálváriát kellett járnia. Jól szemlélteti ezt a
folyamatot a Szegedi Bábszínház története. Alapítója, dr. Kövér Béla még
piarista diákként elhatározta, hogy tanárai és szülei támogatásával műkedvelő bábszínházat hoz létre. Az ünnepélyes megnyitóra, a János vitéz bemutatójára 1946. december 24-én került sor. Az évad során további négy
darabot tűztek műsorra: Molière: A botcsinálta doktor, Arany János A bajusz és a Jóka ördöge, valamint Fazekas Mihály: Lúdas Matyi című művét
játszották gyerekeknek és felnőtteknek. A diákokból alakult együttes 1948
őszéig zavartalanul működhetett. Ekkor a pedagógus szakszervezet „szakmai vezetőt” nevezett ki az együttes élére. Az intézkedés nyomán a volt
diákok többsége elhagyta a csoportot, Kövér Béla azonban a megalázó intézkedések ellenére kitartott. Egy ideig műszaki mindenesként dolgozott,
átvészelte a piarista gimnázium megszűnését, a számos költözést és
egyéb viszontagságot. Közben jogi doktorátust szerzett, szegedi vállalatok
felelős állásait töltötte be, de kamaszkori kedvteléséhez haláláig hű maradt.
Ő volt a vezetője az ország legrégebben folyamatosan működő amatőr
bábszínházának. Jogutódja 1993-tól hivatásos bábszínház, és alapítója
nevét viseli.
A Szovjetunióban már a negyvenes évek végén nyolcvannál több hivatásos
bábszínház működött. Közép- és Kelet-Európa „szocialista” országaiban az
1945 után bekövetkezett államosítás a szovjet minta nyomán tekintélyes
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bábszínházi hálózatot teremtett, amely máig meghatározza a bábművészet
helyzetét. Magyarországon másképp alakultak az események. A hazai illetékesek csupán egyetlen hivatásos bábszínház létrehozását tartották szükségesnek.
Ezzel hosszú időre állandósult az 1945 után kialakult helyzet. Az 1948-ban
létrejött, majd egy évvel később Állami Bábszínházzá alakult intézmény hegemóniája csak 1981-ben tört meg, amikor a pécsi Bóbita Bábegyüttes hivatásos színházi tagozattá alakult. A pártállam 1989-es összeomlása után
lehetőség nyílt arra, hogy a többi amatőr együttes is elinduljon a hivatásos
bábszínházzá válás cseppet sem veszélytelen útján. Ekkor további kilenc
amatőr együttes élt azzal a lehetőséggel, hogy bizonyos feltételekkel (elsősorban egy bábszínészeket képző tanfolyam elvégzésével) hivatásossá
váljon.(6)
A Bóbita a pécsi Művelődési Központ bábszakköréből alakult. A korábban
tíz évig Zágon Gyula szigetvári festőművész vezetésével működő együttes
olyan kiemelkedő sikereket mondhatott magáénak, mint a Németh Antal
rendezésében bemutatott bábopera, Vass Lajos A kiskakas gyémánt
félkrajcárja és Prokofjev meséje, a Péter és a farkas. Kós Lajos 1961-ben
vette át a csoport vezetését, amely a keze alatt hamarosan az ország egyik
legjelentősebb alkotó műhelyévé vált. A nagy fordulatot az 1965-ös év
hozta meg az együttesnek: a Ki mit tud? televíziós vetélkedőn elsöprő sikert
arattak. Az egész ország megismerte őket. Népszerűek lettek, méghozzá
felnőtteknek szóló bábparódiákkal.
Kós Lajos életművét és a Bóbita műsorát a képzőművészeti ihletettség határozta meg. Minden előadásában, amelynek – néhány kivételtől eltekintve
– egy személyben tervezője és rendezője volt, a látvány a kiindulópont.
Egyfajta zenei profil jellemezte, amely némileg vitába szállt az Állami Bábszínház hasonló irányú törekvéseivel. Többfajta zenei műfajt próbált megközelíteni, erőssége a paródia, a pamflet volt. De szerepelt műsorán a Cantata profana, A fából faragott királyfi, A kékszakállú herceg vára és a Háry
János-szvitre készült pantomim is.
A hivatásossá váló amatőr együttesek sorát az egri Harlekin folytatta. A
Demeter Zsuzsa vezetésével 1965-ben, középiskolásokból alakult és a
Megyei Úttörőházban működő csoport az amatőr korszakban elsősorban
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árnyjáték-előadásokkal keltette fel a szakma és a közönség érdeklődését.
Mint hivatásos színház 1985 őszén tartotta első bemutatóját.
A kecskeméti Cirókát Báron László grafikus, festő- és zománcművész alapította 1957-ben. Legnagyobb sikereit Li Hszing-Tao Krétakörével, Ravel
Daphnis és Chloé című balettjével, Balázs Béla A könnyű ember című bábjátékával és Saint-Exupéry: A kis herceg című meséjének némajáték-feldolgozásával aratta. Amikor 1987-ben – az ország negyedik hivatásos bábszínházaként – átalakult az együttes, Báron átadta a stafétabotot a fiataloknak. Az utódokon múlt, mennyit mentenek át a harmincéves amatőr lét
tapasztalataiból.
A Ciróka új életének kezdete egybeesett a rendszerváltozással. Ezután
újabb kilenc hivatásos bábszínház létesült. Majdnem negyven évvel azután, hogy Miskolc két bábszínháza megszűnt, 1986-ban Korzsényi Tibor
kezdeményezésére létrejött a Csodamalom Bábegyüttes. Két évvel később
csoportos működési engedélyt kaptak az Országos Filharmóniától. 1992.
január 1-jétől hivatásos bábszínházként működnek.
Debrecenben az ötvenes évek végén kezdte meg működését Tóthné Horányi Ilus irányításával a Lúdas Matyi Bábszínház. Az 1971-ben megszűnt
együttes néhány tagja a hetvenes évek közepén Giovannini Kornél vezetésével újabb csoportot alapított, amely 1975 szilveszterén – Arany János:
Vojtina ars poeticája című versének ihletésére – felvette a Vojtina
Bábegyüttes nevet. Giovannini 1980-ig állt az együttes élén, melyet 1983tól Szabó Tibor vezetett. 1993. október 1-jétől hivatásos bábszínház.
A szombathelyi Mesebolt Bábszínház elődje H. Nagy Katalin vezetésével
1989 őszén alakult a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ fenntartásában, mint amatőr, majd félhivatásos együttes. A város és a megye 1995.
január 1-jével nyilvánította hivatásossá.
A veszprémi Kabóca Bábstúdió 1992-ben jött létre Sarkadi Nagy László
irányításával. 2002-től Kabóca Bábszínházként hivatásos intézmény. A korábbi vezető ezután Pápán megalapította a Pegazus Színházat.
A hivatásossá válás sorrendjét tekintve tizenharmadik bábszínház az ország egyik legrégebben működő amatőr csoportjából alakult. A békéscsabai Napsugár Bábegyüttes 1949. szeptember 9-én jött létre Mesevilág
Együttes néven. Az 1961-től Lenkefi Konrád vezetésével működő csoport
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elsősorban zenei produkciókkal hívta fel magára a figyelmet. Az 1962-ben
bemutatott két Kodály-ballada, a Kádár Kata és a Mónár Anna, majd Bartók
Cantata profanájának 1966-os premierje óta a legjelentősebb amatőr
együttesek egyike volt. 2005 óta hivatásos bábszínház.
De nem minden amatőr együttes vállalta a hivatásossá válás kockázatait.
A Bonyhádi Bábszínház, a Bárdi Margit vezetésével működő nyíregyházi
Mesekert, vagy a Vízvári László irányításával 1954-ben alakult Auróra, később Astra Együttes megőrizte függetlenségét és amatőr státuszát. Az ő
nevükhöz fűződik Bartók: A fából faragott királyfijának híres marionett-előadása 1956. szeptember 22-én és Haydn: Philemon és Baucis című operájának újbóli világpremierje 1958. szeptember 14-én.
Az amatőr létezési forma megítélése sokat változott az elmúlt évtizedekben. Hol „felülről” szervezték és irányították, hol alulról jövő kezdeményezések próbálták életben tartani. Korunkban egyre inkább történelmi kategóriának látszik. Hogy a jövőben hogyan alakul a nem hivatásos művészi
csoportosulások élettere, még nem tudhatjuk. De az egykori műkedvelő
együttesek szelleme itt van közöttünk. Orbók Lóránd, Bod László, Vízvári
László, Lenkefi Konrád, Kós Lajos, Báron László makulátlan amatőr hite
tovább él a tanítványokban és az utódokban.
Reménykedjünk, hogy a fogalom végleg elveszíti pejoratív csengését, és
visszatérünk az eredeti jelentéséhez: utódaik gyönyörködtetni fogják a nézőket, miközben maguk is örömüket lelik szép feladatukban.
Felhasznált irodalom:
1. Helyesen Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész, a szecesszió
egyik kiemelkedő hazai képviselője, a gödöllői művésztelep alapítója.
2. A szócikk szerzője Bevilaqua-Borsodi Béla író, rádiórendező, muzeológus, művelődéstörténész, Orbók előadásainak rendezője és konferansziéja.
3. Szilágyi Dezső: Bábművészetünk. In: Bábtörténeti szöveggyűjtemény,
Népművelési Intézet, Bp., 1978. Az ötvenes évek végén született írás,
amelynek ez a fejtegetése a szerző több későbbi tanulmányában viszszatér, Diderot Színészparadoxonja nyomán a kor jellegzetes tézise volt
a bábszínházi gyereknéző „átéléséről”.
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4. Festőművész, rajztanár, bábtervező, 1950 és 1954 között az Állami
Bábszínházat igazgatta, művelt szakemberként a munkáskáderek korában.
5. A török folklórból eredő történet Naszreddin Hodzsa népi hős kalandjait
beszéli el. Leonyid Szolovjov orosz-szovjet író azonos című darabja a
háború után Kelet-Európa-szerte népszerű darabja volt a színházaknak.
6. A jelenlegi 13 költségvetési intézmény közül a budapesti Állami Bábszínház, a Kolibri, a győri Vaskakas és a zalaegerszegi Griff Bábszínház
nem amatőr együttesből alakult hivatásos bábszínházzá. Sajátos helyet
foglal el a magyarországi bábművészet palettáján a Stúdió K, amely az
alternatív színházi mozgalom egyik kiemelkedő műhelye volt, és újraalakulása óta egyre gyakrabban készít bábszínházi előadásokat is.
Urbán Gyula

A JEL, amelynek sorsa van
A következőkben be fogjuk bizonyítani, hogy az eddig ismert megközelítési
gyakorlatnál létezik egy viszonylag pontosabb, az ontogenetikához közelebb álló módszer, mint az eddig megszokottak. Hutvágner Éva utal is erre
egyik cikkében, melyben, Kosztolányit idézve, „a báb örök homunkulus”.
Majd a saját szavaival: „a bábot, mint médiumot kell értelmeznünk” vagy „a
báb az ember jele a színpadi térben”. Ezek a kifejezések kísértetiesen hasonlítanak bizonyos szemiotikai szóhasználatokhoz.
Értekezésünk célja, hogy bebizonyítsuk, hogy a szemiotika, azaz a jelek
tudománya, az egyik legalkalmasabb módszer a bábú lényének meghatározásához.
A szemiotika, egyszerűen fogalmazva azt vizsgálja: hogyan írhatunk le egy
jelenséget, vagy tárgyat valami olyannal, ami nem önmaga.
Van tehát valami, amit bizonyos okokból kódolni akarunk: ez a Jelölt.
A kódolás eredménye a Jelölő.
A Jelölttől a jelig tartó út, vagy kaland esztétikai értékkel bír.
Ez a folyamat egy konvencionális tartományon belül érvényes, melyet nevezhetünk közös nyelvnek, vagy kultúrának.
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A jel lehet betűkből összeállított szó: például BÁB.
A szóban a betűk nem fejeznek ki semmit. A belőlük összeállított szó már
igen.
De ez semmi más, mint egy fénykép, azaz a kódolás első lépése.
Egy gyufaszál képe talán az utolsó, noha egyáltalán nem hasonlít az emberre.
Meg kell mozdítani, akkor értelmezhető lesz.
A megmozdulás pillanatától már elindulhatunk visszafelé a Jelölthöz, s esztétikai élményünk, még ebben az egyszerű helyzetben is összetettebb, és
annál nagyobb, minél hosszabban tart az út.
A Jelölő a színpadon azért ennél sokkal bonyolultabb. Ugyanis karaktere
van. Az A betű, azon kívül, hogy a formája Times New Roman, vagy Calibri,
nem bír karakterrel.
A BÁB szó már érthető, de túl általános. Szinte illik rá Kosztolányi meghatározása: „Másik kiváló tulajdonságuk ezeknek a báboknak, hogy nem élnek. Ennél fogva mindentől függetlenül jelképezhetik az életet.” Vagyis általánosságban.
Ám ha az általa megnevezett Jelölt megmozdul, egyszerre két dologgal
gazdagodik; karaktere lesz, és egyben sorsa is.
A jelek a lehető legnagyobb egyszerűségre törekszenek, ezért statikusak.
Az általuk keltett kognitív eredmény viszont az egyén kulturális szintjén,
különféle allúziókat kelthet, de attól még nem mutat az emberre.
Egyetlen mozgásból táplálkozó jel van a világon, és ez a halott anyagból
eszkábált bábú, megy, mivel sorsa, végzete is van, másodszor is meghalhat a színpadon.
S ha professzionális módon teszi, el is hisszük neki.
Végül, úgy gondoljuk, hogy az eddigi klasszikus meghatározásokat meghaladva, sikerült, a bábok vonatkozásában kevésbé használt módszert felvázolni, s ez a szemiotika.
Felhasznált irodalom:
Kosztolányi Dezső: A BÁBOK, Hutvágner Éva: Bábképzetek, a tárgy, a
mozgás, és a fény (MUSEUM & SECURITY)
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Galuska László Pál

A pedagógiai és az amatőr bábjáték kifejlődése
Magyarországon
(1948-tól a rendszerváltásig)
A népi bábjáték kultúrájáról igen gyér adataink vannak Magyarországon. A
betlehemi bábtáncoltatás szokásáról először az 1450-es évekből történik utalás,1 de Székely György hangsúlyozza, hogy a legtöbb adat a XVIII. századból
való. A vásári bábjáték ennél kiterjedtebb említettségű, legkorábbi nyomai XIII.
századiak, de forráshivatkozásokkal ez az adat nincs alátámasztva.2 Meg kell
jegyeznünk, hogy a vásári bábjátékkal kapcsolatban is inkább a XVIII. századból származik az első adatok többsége. A vásári bábjáték valamiféle bábos
„félirodalomként” (semi-literature) átmenetet képez a népi és a „művészi” vagy
„mesterséges” (artificiális) bábjáték között. Bár alapvetően ez is a rögtönzésre
épít, fönnmaradtak szövegkönyvei is.3 Mindenesetre megállapítható, hogy a
vásári bábjáték jórészt német gyökerű: legjelentősebb képviselői német
kultúrterületről települtek át a Magyar Királyság határain belülre, és csak a
századforduló idejére alakultak ki helyi hagyományai, elmagyarosodott dinasztiái.4 A magyar bábszínházi kultúra elterjesztésében megállapíthatóan inkább
a vásári bábjátéknak van szerepe, és ennek hatásai a XIX. század második
felében erősödtek föl.
A népi és a vásári bábjáték-kultúra viszonylagos megkésettsége és aránylag
szűkös hatásai miatt hazánkban a kezdetektől megkerülhetetlen a művészi
bábszínház. Ennek egyik korai, ragyogó (és sokáig következmény nélküli) példája az Esterházy-család sokat emlegetett, az európai báb- és színháztörténet
szempontjából is nagy jelentőségű bábszínháza Eszterházán.5
A népi bábjáték tehát igen belterjes, érdeklődésre alig tart számot, a vásári
bábjátékot – a ponyvához hasonlóan – a megítélés nem tekinti a kultúra ré-

Székely, 1972. 151. old. Említi Szokolay is, in: Tarbay, 1995. 151. old.
Székely, 1972. 156. old.
3 Székely, 1972. 157. old.
4 Szokolay a legjelentősebb dinasztiák közt „idegen eredetűként” megemlíti a Hársfai-Hincz- és a Kemény
(Korngut) -családot. In: Tarbay, 1995. 154. p.
5 Föleleveníti Németh Antal, in: Tarbay, 1995. 163 – 165. old. valamint Balogh Géza, 2010. 10 – 12. old.
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szének, ezért Magyarországon leginkább a művészi bábjáték felől kezd a bábszínházi kultúra erősödésnek indulni, s ez is meglehetősen későn, a XX. század első évtizedeiben. (S ennek kifejezésmódja is leginkább a szatíra és a
karikatúra kezdetben.) Képviselő kezdetben nélkülözésre és hiábavaló, fáradságos küszködésre voltak ítélve: Orbók Lóránt, Rónai Dénes kísérletei csak
egy nagyon szűk, bennfentes kör részéről találtak támogatásra, és mindvégig
kísérletek maradtak: jellemző, hogy egyetlen magyar bábművész, Blattner
Géza képes számottevő sikereket elérni, de ő is külhonban.6 A hazai kudarcok
ellenére 1941-ben Rév István vezetésével megalakult az első magyar állandó
bábos társulat Nemzeti Bábszínház néven.
1945 után a kommunista kultúrpolitika által támogatandónak tekintett (bár inkább csak megtűrt) bábszínházi kultúra a művészi bábszínházak törekvéseit
igyekezett továbbvinni, de sokáig azok igényességének mellőzésével.7 A vásári bábjátékos dinasztiák működését rendeletileg felszámolták, ezek eszközkészlete nagyrészt elkallódott és megsemmisült.
A II. Világháború utáni államosított bábművészet első helyszíne a Mesebarlang volt Budapesten. A rendkívül nehéz anyagi körülmények között, amatőr
szinten meginduló társulat sokáig nem is maradt fönt, 1949-ben megszűnt, és
fölváltotta az Állami Bábszínház. A marxista kultúrpolitika minden korosztály
számára külön szinten kívánt gondoskodni a megfelelő teátrumi élményről: az
óvodás korosztály számára a Bábszínház, a kisiskolások számára Gyermekszínház, a felső tagozatosok számára Ifjúsági Színház kínált műsorrendet.8
Valamennyi színház a Népművelési Minisztérium fennhatósága alá tartozott,
onnan intézték az éves költségvetésüket is.9
Ez a szemlélet csak 1951-től indul változásnak, a moszkvai Központi Bábszínházba tett tanulmányútjáról hazatérő Szegő Iván igazgatóvá történő kinevezése után. Szegő moszkvai tapasztalatai hatására (újra)fölfedezi a bábjátékban rejlő szatirikus lehetőségeket, és 1951-ben a Bábszínház műsorra tűzi

Németh Antal, in: Tarbay, 1995. 166 – 178. old. valamint Balogh Géza, 2010. 19 – 30. old.
Balogh említi Obrazcov 1950-es látogatását, amely alkalmával a szovjet bábművész hangsúlyozta a népi
bábjáték elemeinek fontosságát a bábművészetben, de ez a – Közép- és Kelet-Európa bábszínházaiban általánossá vált törekvés a szovjet modellt egyébként szolgaian másoló Magyarországon visszhangtalan maradt.
Balogh, 2010. 65. old.
8 Balogh, 2010. 63. old.
9 P. Müller Péter, 2010. 713. oldal.
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első felnőtt előadást, a Sztárparádét.10 Ennek sikerén felbuzdulva egymást követik a felnőtt előadások, immár komolyabb témákban is. Ezek váltakozó sikerűek, de határozott fejlődést mutatnak.
1955-ban az Állami Bábszínházból – szakmai ellentétek miatt – kiválik egy kisebb csoportosulás, és Győrben megalakítják a szocialista éra első, nem budapesti illetőségű társulatát Győri Állami Bábszínház néven.11 Azonban más
„hivatásos” társulat – a pestin és a győrin kívül – még évekig nem működhetett
Magyarországon. (A győri sem minősült önállónak: a helyi Nemzeti Színház
„alintézményeként” működött.)
A művészi bábszínház mellett egy másik út is kínálkozott a bábokkal történő
színházi önkifejezésre. A legkorábbi „pedagógiai” szándékkal elindított bábszínházi törekvés Inczédy Kálmán Első Országos Pedagógiai Bábszínház néven 1947-ben Szegeden megalapított vállalkozása volt. Bár a társulat igényes
– a Blattner és Rév által kidolgozott – technikai megoldásokkal dolgozott, és
iskolákba, óvodákba, Balaton környéki üdülőkbe, még cserkésztáborokba is
eljutottak előadásai, végül mindössze húsz hónapi fennállás után megszűnt.12
Ezt követően alakult meg 1948-ban a Magyar Bábjátékos Szövetség, amelynek elnöke dr. Bevilaqua-Borsody Béla, alelnöke Tóth Sándor lett. (Ennek jogutódjaként működik máig a Magyar Bábjátékos Egyesület.) A Szövetség egyik
fő célja a magyar amatőr bábjátékos törekvések támogatása volt.
1969-ben Szilágyi Ottó, az Állami Bábszínház akkori vezetője javaslatot tett a
bábjáték „Budapest-centrikusságának” megszűntetésére. Javasolta egy „Országos Bábszínház” megalapítását, amelynek funkciója az lett volna, hogy
utazó társulatként kielégítse a vidéki igényeket. Ezt a kezdeményezést elutasították, ezért a nagyobb városokban sorra kezdtek megalakulni a helyi amatőr
bábegyüttesek. Kecskeméten pl. két ilyen együttes is formálódott Báron László
rajztanár vezetésével, aki az 1950-es évek végétől működtette társulatait. Az
egyik közösség – amely leginkább felnőtt előadásokat alkotott – főleg lelkes

Balogh, 2010. 68. old.
Balogh, 2010. 81. old.
12 Balogh, 2010. 29. old.
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szakmunkástanulókból állt, míg a másik, gyermekelőadásokkal dolgozó csoportosulást óvodapedagógus-hallgatók alkották. A társulat később Ciróka
Bábegyüttes néven egyesült.13
1969-ben az I. Pécsi Nemzetközi Bábfesztiválon már hivatalosan is elismerték,
sőt támogatásról biztosították az amatőr csoportok működését.14 Az amatőr
bábmozgalom helyzetéről és problémáiról a Művelődésügyi Minisztérium
1971. február 5.-i osztályvezetői értekezletén egy tanácskozást folytattak le. A
megbeszélésről a Népművelési Intézet Művészeti Osztálya 1971. január 7-én,
Az amatőr bábmozgalom helyzete és problémái címmel tájékoztatót is kiadott.
Az érdeklődés és a támogatás azt eredményezte, hogy a nagyobb vidéki városokban jelentős amatőr társulati mozgalom indult el, s ezek a csoportok később – a rendszerváltás tájékán – profi bábszínházakká alakultak. Ilyen volt
pl. a pécsi Bóbita, a kecskeméti Ciróka, a Szegedi Bábszínház, stb.15
Az amatőr bábművészek nem a Színművészeti Főiskolán képezhették magukat, erre a pedagógusképző főiskolák tanfolyamai nyújtottak lehetőséget.
„Csak a csak a megyei szakreferensek, tanfolyamvezetők és bázis-csoportvezetők, tehát nem az egyszerű társulati tagok jutottak el a központi bábjátékostanfolyamra”16 – írja Varga Luca cikkében.
Az amatőr mozgalomnak hosszabb távon mindenképpen nagyon pozitív hatásai voltak. Tehetséges, fiatal művészek generációi képezték magukat profeszszionális vagy közel profi bábszínésszé, netán a bábozást a közösség élményévé alakító, azt eszközként használó pedagógussá. A később tömegesen
létrejövő vidéki társulatok vezető színészei, tervezői, rendezői, illetve az évtizedekig működő pedagógiai bábos közösségek ezekből a csoportokból kerültek ki. Tevékenységük nemcsak a báb művészi kifejezésmódjának fejlődéséhez járult hozzá, nemcsak a gyermekközönség ízlésformáló erejű szórakoztatását, nevelését, de a bábművészet „nagykorúsodását” is eredményezte: ez a
megítélését tekintve „könnyű műfaj” a „klasszikusnak” és komolynak” tekintett
színházi műfajok méltó társává vált a befogadók szemében.

13 Dr. Kávai Pálné Márton Anikó gyakorlatvezető óvodapedagógus, a Ciróka Bábegyüttes egykori tagja szíves
közlése alapján
14 Erről részletesebben lásd: Varga Luca, 2016. 11. oldal
15 Varga Luca, 2016. 12. oldal
16 Varga Luca, 2016. 15. oldal
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Ugyanakkor a rendszerváltás után az amatőr és a pedagógiai célú bábjátékmozgalmak körül a hanyatlás jelei mutatkoztak. Tóth Zsuzsanna 2006-os áttekintésében17 az amatőr bábcsoportokat az amatőr művészetek „sikerágazataként” aposztrofálta. Örömmel üdvözölte az amatőr csoportok hivatásossá
válását, de megállapította, hogy ezzel a folyamattal épp azok a szakemberek
és csoportosulások szakadtak el az amatőr mozgalmaktól, amelyek korábban
legjobb, legnívósabb részét képezték. Ugyanakkor pozitív jelenségként említi
az önálló kistársulatok, „családi bábszínházak” elszaporodását. Megállapította, hogy az amatőr bábcsoportok száma csökkenő tendenciát mutat, bár
néhány megyében ekkor még számottevő eredményesen működő csoport tevékenykedett. Ezek többnyire gyermekbábosok, de elszórtan felnőttekből álló
csoportok is fölfedezhetőek. A Magyar Bábjátékos Egyesületen kívül kisebb
egyesületek is működtek, így például a Hajdú-Bihari Szín-Báb Egyesület
(máig); akik sokat tettek a képzések érdekében – pl. nyári táborukat is a bábos
ismeretek terjesztése végett szervezték.
A gyermekbábos csoportok munkakedvének fönntartása, ill. megmérettetése
céljából 1993-tól megindult a Gyermekbábosok Országos Fesztiválja, amely
évről évre hívja és várja a bábversenyek győztes megyei csapatait.
2006-ban Tóth Zsuzsanna a következő célkitűzésekkel tartotta lehetségesnek
az amatőr bábos mozgalom megmentését:
– a közművelődési színtereken helyet kell biztosítani az amatőr bábos
tevékenységnek,
– szorgalmazni kell a bábos pedagógus-képzéseket (akkreditált és szabad formákban egyaránt),
– a főiskolákon a bábos ismeretek oktatásának erősítésére van szükség,
– segíteni kell a meglévő bemutatkozási lehetőségek továbbélését.
Ezek a célkitűzések ma is épp oly aktuálisak, mint tizenkét éve.
Kecskemét, 2018. 01. 26.
Felhasznált irodalom:
Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon, A Mesebarlangtól a Budapest
Bábszínházig, Vince, Bp. 2010.
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Tóth Zsuzsanna, 2006. 11 – 13. old.
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Kovács Géza

Hol marad a játék?
Játék. Nézem a kicsi fiaimat, és újra és újra rácsodálkozom arra a fantasztikus világra, melyben ők még benne élnek. Zsiga fiam állandó narratívával
kísért kalandjátékaira, ahogy önmagát folyamatosan készteti újabb és
újabb fordulatok kitalálására. Ahogy felszabadultan, átélten teszi ezt, az
igazat megvallva néha már a türelmünket is próbára téve fürdetési, altatási
időben. Miért is írtam ezt le? Mert volt az életemben és sok kortársam, barátom életében egy fantasztikus ember-művész, Kovács Ildikó, aki oly sokszor megpróbálta ezt a gyermekkorban még meglévő, ám gyorsan megkopó játéktudatot, állapotot kibányászni belőlünk. Pedagógiájának lényege
volt. Vallotta, hogy ez a képesség fejleszthető, hiszen egyszer már sajátunk
volt.
Nem véletlen, hogy sokunkkal, sokszor kísérletezett a vásári bábjáték terén. Hiszen ez a játéktípus eszenciája ennek a kontrolált, felszabadult játékkedvnek. Fokmérője, mi maradt meg bennünk a gyermeki létezésből.
Nem tévesztés volt a kontrolált és felszabadult szavak egymás mellé helyezése. Egyszerre vannak jelen, és egymást erősítik. Emlékezzünk csak
Kemény Henrik játékára, mennyire tudatos volt és mégis felszabadult. Azt
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gondolom, hogy a Vitéz László játékoknál ez a gyermeki jelenlét még fontosabb, hiszen a figura lényege ez az állapot. Nem vagyok hajlandó belépni
a felnőttek világába. Ott toporgok a határán, kötelezettségeim is vannak,
de nem nyitok be az ajtón, mert elveszítenék mindent, ami a lényem lényege. Játszani is csak az tudja ezt a figurát, aki képes megtenni az utat a
gyermekkor felszabadult világába. A gyerek megérzi a nézőtéren ezt az
állapot minőséget. Igazán mélyen csak azzal a játékossal tud együtt haladni, aki képes volt erre az állapot változásra. Nem a felületről beszélek,
hanem a sokkal mélyebb egymásra kapcsolódásról.
Ennek az útnak a bejárására vitt bennünket Ildikó, mint egy stalker.
Ezek a kóborlások, felszabadult pillanatok ritkulnak meg a szakma életében. Hiányoznak a stalkerek. Nyomasztóan nehezedik ránk a teljesítménykényszer.
Sikeresnek kell lennünk minden téren.
Ám a játék hol marad?
Szombathely, 2018. 01. 23.
Szász Zsolt

Lesz-e a munkánkon áldás?
„A tudattalan az emberiség megíratlan története elképzelhetetlenül régi
időktől kezdve. Lehet, hogy a mának és a félmúltnak elég a racionális formulázás, az emberiségélménynek mint egésznek azonban nem. Ennek a
mítosz átfogó szemléletére van szüksége, vagyis jelképre. Ha ez utóbbi
hiányzik, akkor az ember egésze nincs képviselve a tudatban. Az ember
többé-kevésbé esetleges töredék marad, befolyásolható résztudat, amely
ki van szolgáltatva mindenféle utópikus fantáziának, melyek a teljességképek üres helyét bitorolják.” (C. G. Jung: Kísérlet a szentháromság dogmájának értelmezésére. In: A szellem szimbolikája, 184–185.)
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1978-ban, amikor festő- és bábos pályámat 18 évesen egyszerre kezdtem
el, én már akkor is valami hasonló egészelvűségben gondolkodtam. Már
ekkor ösztönösen éreztem, hogy számomra, mint az anyagot alakítani képes fiatalember számára a színház, az ember drámája a bábon keresztül
közelíthető meg, élhető át, vehető birtokba.
Már hét éve voltam műhelyfőnök a debreceni Vojtina Bábszínházban, amikor Pap Gábor szabadegyetemének hatására 1986-ban a város fiatal alkotó értelmiségének egy olyan tettre kész csapata állt össze, hogy a képzőművészek, fotósok, zenészek, bábosok és egy atomfizikus együttműködésével, Gábor rendezésében megszülethetett a Szépen zengő pelikánmadár című produkció, amelyben én mint bábtervező, kivitelező és játékos
vettem részt. Ettől kezdve számítom magam igazi bábosnak. Azóta tudom,
hogy a báb nemcsak gyermekműfaj, ahogyan valaha a népmesék is egyszerre szóltak a kicsiknek és a nagyoknak, hiszen – ahogyan Arany János
mondja – a népmese nálunk a hiányzó (elveszett?) mítoszi hagyomány foglalata. A mi nagy bábos generációnk, mely az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején született művészekből áll, indulóban ugyanerre esküdött
föl, ti. hogy az új bábművészet támaszkodjon a magyar tradíciókra, s vegye
birtokba azokat a nagy narratívákat, melyek teljes világmagyarázatra törekednek.
Én ezt a programot üdvtörténeti szinten is komolyan gondoltam akkor, és
gondolom ma is.
A pályámra visszatekintve több sikertörténetet is fölemlíthetek, mint a
Prolihystrió, a MéG vagy a Hattyúdal Színház hazai és nemzetközi sikereit,
melyeket ezek a társulatok 1989 és 2006 között arattak. 2004-ben, amikor
a hivatásos bábszínházak kecskeméti találkozóján rendezőként három darabbal voltam jelen (a Parsifallal, mely a pécsi Bóbita Bábszínházban készült és a Hattyúdal színház két produkciójával, a Három körösztyén leánynyal és a Szent Lászlóval), már nyilvánvaló volt, hogy az ott föllépő új generáció minden értelemben tagadja az általunk képviselt programot: a nagy
narratívákat épp úgy, mint a szakrális tematikát, de a hagyományos bábtechnikák használatát is. Lényegében tehát mindazt, ami a bábos szemléletet évezredeken keresztül meghatározta.
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2013-tól a Nemzeti Színház művészeti folyóiratának, a Szcenáriumnak vagyok a felelős szerkesztője. Bábosként ebben az új szerepkörben is szeretném dominálni azt a meggyőződésemet, hogy az élőszínház megújulása
elképzelhetetlen a bábos szemlélet érvényesítése nélkül. Annál is inkább
teszem ezt, mert minden jel szerint ma megint olyan korszakot élünk, amikor – ahogyan a reformkor idejen is – a döntés hozónak és az állampolgárnak egyaránt a nemzeti kultúra primátusára érdemes szavaznia a globalizálódó világ civilizációs kényszerével, folyamatosan csőddel fenyegető, a
mesterségesen mégis fenntartott működési szisztémájával szemben.
Abban, hogy rendszerváltás után rövid néhány év leforgása alatt kialakult
egy ma már tizenhárom intézményt számláló, tisztán a bábműfajra szakosodott hivatásos bábszínházi intézményhálózat, nagy szerepe volt a Magyar Művelődési Intézetnek – mint módszertani központnak. Ebben az intézményben működött az a műhely, mely a vidéki bábcsoportok pedagógus
vezetőinek képzését irányította, s így tízezres nagyságrendben értéérte el
azokat a gyermekeket, akik maguk is játszók voltak. A megyei közművelődési intézmény hálózaton keresztül az egész országra kiterjedően egy továbbképzési rendszert működtetett, miközben kiadványaiban a világ színház bábos történéseiről is hírt adott, és a Bábjátékos Kis könyvtár sorozatában számos új darabot, illetve elméleti–módszertani tanulmányt tett
közzé. Magyarországon ekkor még nem létezett felsőfokú bábos oktatás
és gyermekszínházra specializált képzés sem, ezért az e területen a rendszerváltás előtt működő alkotók csak külföldön szerezhettek meg szakírónyi ismereteiket.
Ez a rendszerváltás után a többi műfajhoz képest ugyan elvileg stabilabb
alapot és komoly szakmai előnyt kellett volna, hogy jelentsen, ám mivel a
mai napig nem jött létre a felsőoktatásban bábos tanszék, a széthulló közművelődési rendszerben pedig e terület gondozása lényegileg megszűnt,
a műfaj sorsa továbbra is kétséges maradt.
Így állt elő az a helyzet, hogy miközben a hivatásos báb- és gyermekszínházak évről évre a színházak teljes magyarországi néző számának több
mint tíz százalékát produkálják, mégsem mondhatjuk el, hogy a valóban
innovatív kezdeményezések váltak volna kánonképzővé, s hogy a műfaj
olyan elismertségre tett volna szert nálunk is, mint Csehországban vagy
23

Lengyelországban. Ez azért is fájdalmas, mert a báb, mint kultikus gyökerekből táplálkozó epikus műforma, kiválóan alkalmas például a népmeseinkben kódolt etnikus tartalmak, szimbolikus képzetek adekvát megjelenítésére.
A bábjátéknak, ennek az ősi tudásnak az átadására is képes műfajnak,
központi helyzetbe kell kerülnie a közoktatásban, a művészeti nevelésben.
Azért is bátorkodom írásom végé Facsar-Veszeczky Andrea n mindezt
hangsúlyosan szóbahozni, mert a felnövekvő generációk szempontjából
kulcs fontossággal bír, hogy „lesz-e a munkánkon áldás”.
Tömöry Márta

Idézzük a régi szép időket, mikor még mi voltunk az
ifjú kezdők…
A bábszínház viszonylag későn került a látókörömbe. 1973-ban, Turcsány
Péteréknél megismertem Hollós Lacit, s ő meghívott az ASTRA Don Quijote előadására. Lacival mentünk a híres tihanyi bábkiállításra is, ahol a
patinás Hincz figurák utaltak egy eltűnt birodalomra – a család közel 200
éves tragikus végű történetére. (Mészáros Emőke ismerte őket, ígérte, elmegyünk Hársfai Rezsőhöz, a Hincz túlélőhöz, ki még játszott az 50-es
évekig. Elmaradt ez is. Emőke túl korán, váratlanul ment el.)
Kemény Henrik a fák alatt játszott – még megvolt a festett háttér, melyet
később elloptak. Elvarázsolt a játéka. Később ott voltam a ligeti bódé avatásán, kezeit összetéve sóhajtotta, „ha a mama megérhette volna!” A Vurstli
felszámolásával eltűnt a közege, közönsége, 1991-ben megkíséreltük segíteni neki, a ligeti majálison kinn voltak a pártok, a jónép. A MéG Színházzal kivonultunk, játszottuk a fák közt a Szent Ferenc és fordult farkas történetét, s a végén átvittük, parádés menettel a nézőket a bódéhoz, ahol Henin bekészülve várt, s óriásit játszott. Utána beszélgettünk, pogácsa, bor
mellett. Álmodoztunk a magyar bábcentrumról, á la Bois de Boulogne – de
a népligeti mutatványos negyed feltámaszthatatlan volt már. -„A Wurslit
akarjátok vissza? - kérdezte Iván is. (Szegény Henni megérte, hogy fel is
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gyújtották, s porig égett a bódé.) Henni nem állt le, maga ment a nézők
helyébe, járta az országot. S már a nagyvilág is hívta. 1984-ben a drezdai
UNIMA kongresszuson, s fesztiválon játszott, tanúi voltunk mikor holtsápadtan elvitte a mentő a játék végén. Londonban meg a Westminster
Abbee-ben ellopták a táskáját. Amerikában is Emőkével jártak. Hívtuk a
Mesterségek Ünnepére, és Nyírbátorba is eljött. Bartha Tónival leült beszélgetni, intette vigyázzon a hangjára. Séd Terát, ő így nevezte, többször
felkereste, betegágyánál, mindig hozott valamit, csirkecsontból kreált kis
bábot pl. Szerették, kölcsönösen tisztelték egymást. Heni 80. évét a Kolibriben ünnepeltük. Később mikor megmarta egy kutya, panaszolta a gyerekeknek, mint Petruska. Ha a teljes játékot már nem is, a virtuóz cintányéros
négereket még bemutatta. Az „utcás” fiúk lesték, engedélyt is adott Pályinak, jogdíjért, egy játékát átvenni – de nem vette be őket tanítványnak –
már rajta voltak a saját csapásukon.
Hollós Laci, évekig bábozott gyerekként Vízvári Laci bácsi ASTRA báb
együttesében, a Ki mit tud?-on is részt vettek. (Az ország megoszlott Bóbita
ill. Astra pártiakra.) Laci 1975-ben felvételt nyert a prágai DAMU, a bábos
katedra rendezői szakára. 1975 őszén összeházasodunk, s 1976-ban, miniszteri engedéllyel, rendkívüli hallgatóként követtem. 1976-79 -ig a prágai
főiskolán próbáltam közel menni a műfajhoz, amennyire lehet. Prága ekkoriban bábos nagyhatalom, Cesal, a Doktor, Hanzlikova, Karel Makonj – voltak a dramaturgia előadói, és szerzői, képzés vezetői. A főiskolai előadások
hallgatása, dramaturgiai vizsgák mellett jártam a bemutatókra, láttam a
nagy előadásokat, a hármas koprodukcióban készült Janosíkot, a Faustot,
(Kaspáreket Dvorák adta), a Pierrot és a feltaláló, c. modern commedia del
arte kanavászt, a fafejekbe ültetendő álmokról (melyet később magyarítottam, a Mindentudó Gépszínház címen a Játékszíben, Laci rendezte)
Brozek rítusszínházát, Makonj avantgarde rendezéseit stb. Szakdolgozatom címe: Az élőszinész a bábszínpadon – hogyan hat a drámai szerkezetre. Bábszövegkönyv szerző lenni egy antiliterális műfajban – ez az volt
álmom Megtetszett a „materinka” műfaj – a bábszínház kis teammel bemegy az óvodába – több darabot lefordítottam ezekből (Trnka A kert;
Milobedzká: Mese arról; Hahó, nyuszi). a Svankmayer filmek élménye – a
Rakvickárna, a Don Sajn.
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Közelről megismerhettem a hradec královei DRAK bábszínházat, a kor legmagasabb színvonalán játszót. Pepik Krofta rendező, s a színház igazgatója Jan Dvorák mellett, aki tanított engem is, összebarátkoztunk Frantisek
Vitek bábtervező- műhelyfőnökkel, s Vera Rícarovával, a zseniális bábszínésznővel – A Napkirály Holdkirály Szélkirály produkció készülése közben.
Ez volt Laci vizsgamunkája. Nagy élmény volt számunkra a neves páros
Piskanderdula bemutatója is. Le voltunk nyűgözve: ez az előadás teljesen
új közelítés volt ez a bábszínházhoz. Veráék előadásukkal bejárták a világot, jártak a Szkénében, Gödöllőn, Patakon, Nyírbátorban is)
Eva Hanzlikova – csehországi „nővérem”, csak két évvel volt idősebb nálam, egy napon születtünk, a Skorpió jegyében. Eva tehetséges író és dramaturg volt, hosszú évekig a Loutkar főszerkesztője. – sokat tanultam tőle.
Mikor Laci Hradecben dolgozott, pár napig nála laktam. S aztán ők is aludtak nálam Budapesten. A három kókler c darabját lefordítottam, ment is
Kecskeméten, Tömöry Péter rendezte, dalokat írt bele.
Hazatérve nem kaptam bábszínházi munkát, így az amatőrök fogadtak be.
Ezidőtt erős volt a bábos amatőr mozgalom, az egyetlen, hivatásos Állami
Bábszínházon kívül itt gyűltek a műfaj új útjait keresők, de persze legszélesebb a gyerekbábosok köre volt.
Elsőnek Hollós Gizi, néhai anyósom, Laci édesanyja említendő, ki a Magyar Művelődési Intézetben bábos referens volt, kezdetektől. Később a
gyermek-játszóházak kitalálója, meghonosítója is. Ő vezetett be engem az
amatőr bábosok világába. Átadta a fontos infókat a mozgalomról, munkatársakról, s arról, hogy kell felkészülni egy kiszállásra, milyen legyen, a minimál „túlélő” csomag. Gizi Kassán született, s az első cseh respublika idején ott nevelkedett. Élete végén Nyiredy Jutkával készítettünk róla egy videós anyagot. Remek előadó volt, felvillanyozva mesélt ifjúkori emlékeiről.
A háború után a határon átszökve járt Miskolcra vizsgázni, így érettségizett
le, kölcsön kapott férficipőben, mert a szandálja elszakadt az úton. Érettségi után kiemelték, a minisztériumba került Kemény Pannika mellé, a Révai titkárságra. Pannika szerette a bábosokat, sokat segített nekünk. A Magyar Népművészeti Intézet megalakulásakor, 1951-ben Gizi átkerült ide.
Két apró gyerek mellett járta az országot, szervezte a tanfolyamokat, bábos
életet (Volt, hogy előadása közben két kisfia az asztal alatt tombolt.) 25 évig
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az UNIMA magyar tagozatának is titkára volt, Szilágyi Dezső mellett(,) remek diplomáciai érzékkel képviselte ügyeinket. A gyerekek nagy pártfogója
volt, elvégezte(,) estin a pszichológia szakot. Kiváló emberismerő volt. Istenien főzött, a karácsonyi ünnepek élményszámba mentek náluk. Hollós
Robert színházi dramaturgként végzett. a „fényes szellők” korában. Kedves
művelt ember volt, jó dramaturg. (A nyíregyházi B kategóriás bábtanfolyamon együtt vezettük a nyári bentlakásos képzést. Híves népmese-adaptációját A két bors ökröcskét dolgoztuk fel a hallgatókkal. a darabolvasástól
a bábok megalkotásán s színpadra állításán át, a rögtönzött bemutatóig.
Értett a pedagógusok nyelvén, komoly gyakorlati tapasztalatot szereztem
mellette.) Rengeteget tanultam a Hollós klántól, emberséget, tartást, toleranciát.
Hazatérve Prágából Hollós Laci, az Állami Bábszínházba került, s készített
egy gegekkel teli Csipkerózsikát. Koós Iván volt a bábtervező. A szövegigazítás munkálataiban én is részt kaptam, mert a szerző, Ignácz Rózsa
épp a készítés fázisában halálozott el. Laci ezután átment a tévébe, s a
Bojtár utcai bábstúdióval készített néhány jó bábfilmet. (Tarbay: Kunkori és
a kandúrvarázsló; Ugorjunk árkot, Farkas koma kántorsága – ez utóbbiak
forgatókönyvét én írtam. Laci legigényesebb filmes munkája Az égszínkék
madár, a francia d’ Aulnois meséjéből, ketten írtuk szövegkönyvét. A bábtervező Szász Zsolt volt. Gyönyörű figuráinak helyük volna egy bábmúzeumban. A szintén „asztrás” Hollós Jani vezérletével szép emlékkötetet állítottak össze a tagok, kiváló mesterük, Laci bácsi emlékének szentelve.
(Hajnaltól a csillagokig. Az Aurora-Astra bábegyüttes története,1954-től
napjainkig. Vízváry László emlékének. Bp.2013.BEMBO kft.)
Séd Teréz, mindenki Terézkéje – nemzedékek szellemi vezetője volt.
2017-ben lett volna 100 éves. Roppant fejlett intellektus volt, s bűvereje,
idős korában is lenyűgöző volt, számos művész tartozott baráti köréhez.(Németh Antal, Szabó Lőrinc, Szőcs István, stb. A Rádióban Kodály
Zoltán volt a főnöke. (Mesélte, egyszer bekérette őket, mikor valami
Dunyuska dallamot lehoztak az Óvodások műsorában. Emma néni kakaót
szolgált fel, megsúgta: Zoli haragszik! – s Kodály, mint oroszlán sétált a
szobában – Maguk hazaárulók! – Ő csendesen felelt: vannak elvárások.
Kodály ránézett, s később mikor Teréz vizsgálati fogságba került – újságíró
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férje, Rátonyi János kapcsolatai miatt – Kodály és Németh Antal küzdöttek
szabadulásáért.) Élete utolsó szakaszában fekvő beteg volt, Nagy Icáékkal
látogattuk. A szegedi nevelőintézeti gyerekek felutaztak játszani neki, álltak
a kis pásztorok angyalok énekelve a lépcsőn. Terézke megrendülve papírcsillagokat osztott ki nekik. Behívatott bennünket a kórházba – el akart búcsúzni, míg ura önmagának. Fájdalmas a hiánya.
Bevontam Terézkét az un. C és B kategóriás bábos képzésbe, főleg a vizsgáztatásba. A hozzá került rémült vizsgázókat megnyugtatta, s kis csoportjaiknak fél óra alatt összefoglalta a báb lényegét, problémáit. Levizsgáztattunk a 10 év alatt közel ezer embert. Terézke dupla Mérleg jegyű volt, tévedhetetlen ítéletű. Foglalkozott számos problémás gyerekkel, s kihozta
őket a szorongásból, bezártságból a bábbal. Laci tán ma is őrzi a verset,
hat éves volt, mit együtt írtak, ő.(Valami homár-Homér rím volt benne, ha
jól emlékszem) Teréz rögtönzött bábkészítést vezetve fáradhatatlanul jött
a fesztiváljainkra, Békéscsabára Egerbe. Zánkán együtt csináltuk 2000 intézeti gyerekeknek Puskás Laciékkal a nagy sárkány mutatványt. Napokig
csomózták a sárkány tarka sörényét, s több száz gyerek fújta a szélforgó
csillagokat. a záróünnepségen. Nyírbátorba is mindig eljött.
A Nyírbátori Szárnyas sárkány hete, mint egyik intézeti feladatom – külön
tárgyalandó volna. A kurta terjedelem miatt az emlékek árját meg kell szakítanom – tán mégis sikerült kisablakot nyitni a múltra.
2018. január 19.
Szentirmai László

Volt egyszer egy „Zsákomban a ...”, egy speciális
fesztivál....
A kis formációk sajátos helyzetben vannak, lehetőségeik korlátozottak. Tapasztalat szerint a nagyobb fesztiválok szervezői lekicsinylik a produkciók
jelentőségét (ez egyfajta méretmánia – a tartalma igazából nem is körvo28

nalazható). Sokszor látni, miként véreznek el nagy 6-800 férőhelyes színháztermek hozzájuk viszonyítva hangárméretű színpadjain. Nagy, nehézkes, cuccos gruppok között kerülnek sorra – a bajlódós feladatokra koncentráló műszaktól nem kapnak méltó odafigyelést.
Egy kicsit kilógnak sajátos dramaturgiájuk okán, ami a felölelhető témák
spektrumából, az előadók számából (esetenként csak egy fő), még inkább
a megjelenített karakterekből következik. Ez a műfaji szegmens fokozottan
a tradicionális gyökerekből nő ki. Apja-anyja a comedia del’arte, a vele karöltve járó filozófia és annak holdudvara. (Theater im Wind: Hermann).
Olyan ritka, lélegzetelállító vállalkozásokkal az egyik szélen (Theater
Meshugge, Metamorphoses*), amely az egyik koraestén egy cherlevilles-i
sikátor lépcsőfordulójában, másnap meg egy terméskőfal tövében markol
a nézőközönség szívébe, egészen Laura Kibel égbetartott (mezít)láb-báb
kupléiig, nem beszélve Paprikajancsi kiterjedt európai rokonságáról...
Sárospatakon több mint huszonöt év alatt felvonult a kamara-műfaj krémje,
sajátos témacsokrot hozva létre. Másfél centis(!) bábjaival egy fős(!) közönsége előtt játszó brazil szólójátékos ugyanúgy sikert arathatott, mint a Bab
Társulat, vagy az ORT-IKI az óriás/gólyalábas figuráival. Az előbbi kifejezetten helyzetkomikumok, karikatúrák sorozatát, míg az utóbbi eredetmondákat, veretes tartalmakat vitt közönsége elé.
Nem kerülhető meg, sőt itt a helye szólni a családi, a familiáris bábjátékról
– mint a humánum kulturális öröksége járszalagjáról. Ez igazi kamara műfaj. Speibl és Hurvinek fogalom ilyen tekintetben ugyanúgy, mint a két szobát összekötő ajtóban kifeszített alkalmi takarás – egyik oldalon a gyerekekkel, túloldalt a papával. Amit meg kellett sejteni és tanulni az „élet dolgairól”, azt így érttették, így éreztették meg az ízig-vérig polgári családokban.
A családi, a familiáris bábjátékról azt biztosan lehet tudni, hogy a német a
cseh/morva és bizonyos mértékig a szlovák nyelvterületen volt kifejezetten
népszerű forma. A bábjátszás a cseh és szlovák dráma-irodalom és színház integráns része. Nem csupán, mint hagyományos szórakoz/tat/ás, hanem mint a világlátás, a világnézet vivőközege, mi több egyfajta nevelő/oktató eszköz az erkölcsi értékek átszármaztatásához. A bábuk
többfajta – valós és képzeletbeli – karakterek többnyire fából készültek.
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Számos változata maradt fenn a mozgatásnak is. Közülük is a legismertebb
a központi merevpálcás, sokzsinóros marionett – emblematikus cseh
konstrukció. Eredetileg vándorló bábjátékos családok éltették, gyakorolták,
folytatták a hagyományt, akik aztán végül letelepedve felszívódtak a helyi
társadalomban, felvéve nyelvüket (nyelvjárásukat), használva a társadalom, a hatalom általában komikus, egyben jól megkülönböztethető karaktereit.
Jelentős szerepe volt (és van ma is) a szocializáció, a kommunikáció, az
önazonosság erősítése és az együttműködés fejlesztésében, amelyben a
bábosok (nem csak a profi játékosok) kifejezetten találékonyak. E bódéméretű, szabadon mozgó bábozás sok változatban ma is felbukkan a vásárok,
piacok, fesztiválok forgatagában, de ma is a tradícióra támaszkodik.
A gyakorló bábos „ezermester”: játékos, darabíró, báb- és díszletkészítő,
színpadmester – hacsak ruhásszekrény méretben is. A tudást, képességet
– amit korábban a több generációs családok őriztek és adtak tovább – manapság non-profit szervezetek és a zene- és művészeti iskolák adják át.
A pedagógiai céllal művelt bábjáték eszmeköre itt kötődik be. Az ember –
így a gyermek is - mintakövető lény. Úgy illeszkedik bele a társadalomba,
hogy ízlelgeti az együttélés törvényeit másolja, tanulja a látottakat, szerepekbe bújik bele, hogy aztán újabbakba öltözzön – s ha nem tetszik, alakítsa, felrúgja, akár elvesse azokat. Rendszerint a saját kárán tanul, de azt
is úgy, hogy az elején inkább érzi, semmint érti - mit is kellene csinálnia.
Sokkal inkább cselekedeteket, cselekvéssorozatokat „utánoz”, kevéssé érdeklődve annak morális mögötteséről. Ebben a „másoló” tevékenységben
a külsőnek nagy szerepe van. Szép, szeretnivaló, de hamis karakterek teszik próbára szimpátiáját, s általában késve eszmél rá, hogy a jóságos felszín alatt a gonosz munkálkodik.
Úgy hoz döntést, hogy megfigyel bejárt utakat (Holle anyó két leányszereplője). A két út közül azt követi, azt választja, amelyik nyereségesebbnek,
„nyilvánvalóan kifizetődőbb”-nek látszik. A „Star wars”-ból, korunk emblematikus meséjéből is ismeretes „ne állj a sötét oldal mellé”. A törvényeket
gyakorlat és nem tartalomelemzés nyomán sajátítja el. Eleinte szűk kör-
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nyezetében veszi át ezeket a ”patent”-eket – az elsődleges szociális terepeken /család, iskolázás, ... és a bábszínház/. A „Zsákomban a bábom”
fesztiválnak ez volt a gyutacsa.
Főszerepben a szülőpár, a nagyszülő és a pedagógus, a társadalom és
szokásrend képviselői, a tradíció átszármaztatói. Módszerük hasonló –
cselekmény és párbeszéd szituáció(sor) segítségével a helyesnek ítélt
megoldásokat kínálják fel – életkornak megfelelően. Fabulák, ... jelenetek
stb. libbennek a nézők elé. Állatszereplők, nevenincs karakterek (protoarchetipusok), később neves hősök… és milyen meglepő: maga a család
és annak napi életszituációi. Speibl és Hurvinek (apa és fia).
Hogyan szervezzünk „low budget” fesztivált? – Sárospatak, mint ideális terep.
- a városban minden „egy helyen” (70-180 m körben) megtalálható:
Művelődési Ház és Tanítóképző Főiskola
- a fellépő mindent „ingyen kap” (szállás, étkezés), zárt parkoló, ingyenes mozgás a kitűzővel, stb. A létszám korlátozására megadtuk:
„mindenki jöhet, akik elférnek egy Twingóban...”
- a transzportot nem vállaltuk – „nagyon hivatalos” meghívót küldtünk,
a polgármesteraláírásával – azzal házalhattak saját kormányzati
szerveiknél, alapítványoknál, stb. A „Puppet in my Pocket” benne
volt a nemzetközi fesztivál-naptárakban. Többségében jelentkezők
közül v(é)álogattunk, kiválasztott meghívottak kevesen voltak.
- minden technika számára biztosítottuk a legmegfelelőbb helyszínt
(vaksötét teremtől egészen a verőfényes útkereszteződésig)
- több/féle méretű/ előadóterem, az emeleti foyer, a kültéri „madárház”, a Makovecz-ház beszögellései változatos műsorrendre adtak
lehetőséget – az előadók bekészültek, építettek, bontottak, miközben a nézők innen-oda sétáltak az épületen belül/kívül.
- figyelembe vettük a korcsoportokat délelőtt gyerekek – este felnőttek.
A csak helyre-személyre-ötletre épülő rendezvény csapdája létezik. Ha valahol csere áll be, minden elsorvad. A „Puppet in my Pocket” fesztivál dokumentációja az PIM-OSZMI Bp., Bp., Krisztina krt 57. sz. alatt kutatható.
Egyszeri, egyszerű gondolat - tizenegyszervolt siker.
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Felhasznált irodalom:
https://www.youtube.com/watch?v=z9UDn6jhYoU
/Frantisek Petrak,Banska Bistrica, 2014. on International Festival of Traditional Puppet Theatre, dedicated to the memory of Anton Anderle and all
the folk puppeteers/ + https://en.wikipedia.org/wiki/Kasperle
Boros Béláné

A debreceni SZÍN-BÁB Egyesület történetéből
Szerkesztette: dr. Arany Erzsébet, ny. főiskolai docens, pedagógiai szakértő, mentor, művészeti szakértő a SZÍN-BÁB Újság, 2013. 15. évfolyam
felhasználásával.
A Szín-Báb Egyesület 1989-ben alakult, mint nonprofit, civil szervezet. Az
egyesületi tagok Hajdú-Bihar megyében és Debrecen városában
különböző báb- és színjátszó csoportokat működtetnek. E csoportok
jellegzetessége, hogy tagjai hátrányos vagy veszélyeztetett társadalmi
környezetből kerültek ki. Amellett, hogy saját közösségükben a báb és
színjátszó tevékenységgel a gyermekek személyiségét fejlesztik, céljuk az
is, hogy a hátrányos helyzetből és veszélyeztetettségből eredeztethető
problémákat megelőzzék, illetve hogy segítséget, támogatást,
kompenzációs és korrekciós lehetőséget teremtsenek azok számára, akik
ilyen jellegű gondokkal küzdenek..
A kezdetek
1989. dec. 27-én a Kölcsey Ferenc Megyei-Városi Művelődési Központban
megalakult az Amatőr Fórum Egyesület.
Az eseményről az intézmény újságjában ezt a hírt közli: „Megalakult dec.
27-én a színjátszók és bábosok megyei egyesülete: az Amatőr Fórum
Egyesület, mely a megyei csoportvezetőket fogja össze. Az egyesület célja:
segíteni azokat a megyei csoportokat, amelyeket a nehezedő gazdasági
körülmények között a megszűnés veszélye fenyeget; átmenteni azokat az
értékeket, amelyeket egy-egy ilyen közösség léte magában hordoz.”
32

Az 1989-es évben már jelentkeztek a „fordulat” éve után felerősödő tendenciák: az intézményekben működő, ahhoz kötődő együttesek kezdik elveszíteni anyagi bázisukat; a próbahelyiségek (amelyeket eddig térítésmentesen használhattak a csoportok), bevételi forrásokká válnak, azok
kaphatják meg őket, akik bérletidíjat fizetnek, tanfolyami bevételeket produkálnak.
Azok a programok, amelyek az évek során hagyománnyá váltak a bábos
és színjátszó csoportok életében, már csak pályázatok segítségével lehetett megvalósítani. Ilyen hagyományt képező események voltak többek között a megyei bemutatkozó fórumok, nyári táborok, rendszeres alkotói műhelytalálkozók (Bábpedagógiai Műhely), melyeknek ekkor vezetői voltak dr.
Arany Erzsébet, Bucz Hunor és Thuróczy György.
A pályázatokat hirdetők és a társadalmi változásokat időben felismerő
együttes vezetők hamar rájöttek arra, hogy a kiút: a civil csoportok erősítése. Az értékek megmentésére, sőt erősítésére az amatőr mozgalomban
a civil és az intézményi erő összefogása kínált lehetőséget.
Ezt ismerte fel a Kossuth Egyetem keretében létrejövő SZÉP-KLUB Kulturális Egyesület, mely egyike volt a legkorábban megalakult kulturális civil
szervezeteknek. A SZÉP-KLUB Kulturális Egyesület mintájára javasolta
Dió Zoltán egyetemi hallgató, az ORT-IKI Bábcsoport vezetője, az Amatőr
Fórum megalapítását. Az Amatőr Fórum Egyesület 1989. dec. 27-én kérte
a Városi Cégbíróságon a bejegyzését.
Ezt az első kérelmet aláírók: Szűcs Mihályné, a sámsonkerti Dínó
Bábegyüttes vezetője, Rózsa Rózsa pedagógus, Dió Zoltán és Új Judit, az
ORT-IKI Bábegyüttes tagjai, dr. Thuróczy György, az Alföld Színpad rendezője, dr. Arany Erzsébet bábpedagógus, Jámbor József, Nagy János,
Benicsák István színjátszórendezők, dr. Boros Béláné ideiglenes elnök.
Azonnal csatlakoztak, és ezzel alapító tagok lettek:
Urbán István bábjátékos, bábkészítő, Váradi Zoltánné, a bárándi Lúdanyó
Bábegyüttes vezetője, Losonczy Kálmánné, a hajdúszoboszlói bábcsoportvezető, Láposi Teréz, a Kölcsey Művelődési Központ Táltos bábcsoportjának vezetője, Durstné Fazekas Gyöngyi, a debreceni Tócoskerti óvoda
bábcsoportvezetője, Szegi László, a hajdúböszörményi Városi Ifjúsági
Színpad vezetője, Bíró Gáborné, a Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskola
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színjátszó csoportjának vezetője, Sáriné Pócsik Valéria, a hortobágyi Petőfi
Sándor Általános Iskola bábcsoportjának vezetője, Dancsó Éva, a Kölcsey
Művelődési Központ Ludas Matyi Bábcsoportjának vezetője, Karsai László,
a debreceni Tűztündér Bábcsoport tagja, Nagyné Tóth Irén, a debreceni
Fazekas Mihály Általános iskola bábcsoportjának vezetője (a felsorolásokat a fellelhető dokumentumok aláírási sorrendjében közöltem).
1990-2013.
1990. nov. 20-án az egyesület felvette a SZÍN-BÁB nevet, elnöke Dió Zoltán lett, aki 1996-ban lemondott erről a tisztségéről.
1996-tól 2013-ig az egyesület elnöke dr. Arany Erzsébet, pszichológus
volt. A titkári feladatokat 2000-ig dr. Boros Béláné, közművelődési szakember, 2000-től pedig Dancsó Éva, gyógypedagógus látta el, aki az egyesület
2013-ig minden év karácsonyára megjelenő folyóiratának is szerkesztője
volt.
Az egyesület sikeres tevékenységei sorra jelzik, hogy a közösségépítés
fontos eszköze a bábjáték, hogy a pedagógiai bábjáték az oktatásban és a
közművelődésben széles területek metszéspontjában áll, hogy a hátrányos
helyzetben élő gyermekekkel elért eredmények a legbiztatóbbak. A szakmai színvonal felfejlesztésén és a különböző tevékenységekhez szükséges
anyagi bázist biztosító pályázatok megnyerésén kívül az egyesület hatékony jelenlétét az is tükrözi, hogy a 2006-ban 22 főnyi tagság létszáma
2010-ben már 34 főre nőtt, a bábcsoportvezetők létszáma is növekedett.
Az eredeti tevékenységkörök műhelymunkákkal bővültek.
Az egyesület tagjai kötődnek a szervezethez, részt vesznek az együtt tervezett és közösen lebonyolított rendezvényeken, műhelyfoglalkozásokon,
a képzéseken. Meghívást kapnak, és együtt jelennek meg a Vojtina Bábszínház szakmai bemutatóin, témanapjain.
Az egyesület immár hagyományossá vált programjait, eseményeit állandó
partnerekkel tudta évről-évre megvalósítani: az évente megrendezésre kerülő Hajdú-Bihar megyei Gyermekbábosok Találkozóját a Nemzeti Művelődési Intézettel, a Vojtina Bábszínházzal, a SZÍN-BÁB Karácsonyt, a szakmai műhelyeket, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását a Csapókerti Közösségi Házzal, a nyári Családi Bábos Tábort a „Zsáka Jövőjéért”
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Alapítvánnyal, a zsákai Rhédey Kastélyban az állandó bábos kiállítást a
zsákai Művelődési Házzal és a „Zsáka Jövőjéért” alapítvánnyal.
2013 márciusától az elnökséget Salaczné Faludi Anna, a Holló János úti
óvoda bábcsoportjának vezetője vette át.
Bíró Miklósné Ibolya

Volt egyszer egy Úrnő a zsákai Bábos kastélyban…

Szerkesztette: dr. Arany Erzsébet, ny. főiskolai docens, pedagógiai szakértő, mentor, művészeti szakértő a SZÍN-BÁB Újság, 2008. 10. évfolyam
felhasználásával
”… az ember legalább egy lábnyomot akar hagyni maga után.
Nem többet.” - Huszárik Zoltán
Zsákán, gróf Rhédey Gábor l858-ban nyári laknak „csinos” kastélyt építtetett, melyet a grófi család leszármazottai a II. világháborúig használtak. A
benne lévő értékeket ezután a község lakói széthordták, majd a pártok
székhelyéül használták az épületet. l950-től a község tulajdonába került,
az általános iskola kezdte meg benne működését, egészen l985-ig, az új
iskola felépítéséig.
Az üresen maradt kastélyba beköltözött a községi könyvtár, és épp jókor
jött Suhaji Józsefné dr. megkeresése, hogy Tóth Ilusnak, a népművészet
mesterének bábjait nem helyeznénk-e el a kastélyban? A bábművész dr.
Gyarmati Kálmán, a Megyei Tanács akkori elnökhelyettesét kereste meg
ezzel a kéréssel. Mivel üresen állt még három terem, örömmel mondtunk
igent a megkeresésnek. Ilusnak nagyon tetszett a kastély, hozta a 350 bábból álló kiállítását, a tárlókat is. Élete fő álma volt otthont teremteni csodálatos bábuinak, azért vándorolt velük állandóan. A kiállítást dr. Gyarmati
Kálmán nyitotta meg ünnepélyes keretek között(,) l986 tavaszán.
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Tóthné Horányi Ilus a debreceni Ludas Matyi bábszínház zongoristája, játékosa, bábkészítője, rendezője majd l960-tól 72-ig vezetője volt. Debreceni pedagógusként már akkor megvalósította: játszva tanítani a szépre, a
csodára. Keze alól nemcsak a kiállított bábok születtek, hanem azok is,
amelyekkel a bábcsoportokat megajándékozta. Zsákai házában számtalan
vendéget fogadott, akik nem tértek haza bábok nélkül.
A kastély helyt adott már l986-ban az országos bábos családi tábornak,
ahol a Pestről, Szolnokról jövő nagymamák együtt báboztak az unokákkal,
a zsákai gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt. Az ügynek megnyerte Koós
Ivánt, az Állami Bábszínház akkori igazgatóját, aki együtt késztette a bábokat a tábor lakóival, dramatizált.
Rendszeressé váltak a megyei-országos bábos továbbképzések, melyre
Suhajiné Anna, dr. Boros Béláné, dr. Arany Erzsébet, a Váradiné Irénke
hozták magukkal a megye bábosait. Ilus nem sajnálta megosztani kincseit
másokkal: istenáldotta tehetségéből, szorgalmából másoknak is juttatott.
Sajnos, a kastély l990-re életveszélyessé vált, több helyen beázott, a plafon beszakadt, halaszthatatlanná vált a renoválás. A bábokat ki kellett költöztetni. Polgármesterünk felajánlott egy több termes volt iskolaépületet a
felújítás idejére, de Ilus nem fogadta el, kereste az újabb kastélyt „gyermekeinek”. Így négy év után, sajnos elköltözött Zsákáról, a bábokat is elvitte
előbb Debrecenbe, majd Putnokra.
A kastély felújítása után dr. Arany Erzsébet, Dancsó Éva ismét visszahozták Zsákára a bábos Családi tábort, mely eddig tíz alkalommal adózott Ilus
emlékének is.
Drága Ilus! Hagytál lábnyomot… nem is egyet!
Suhajiné Anna

A Ludas Matyi Debrecenben
Szerkesztette: dr. Arany Erzsébet, ny. főiskolai docens, pedagógiai szakértő, mentor, művészeti szakértő a SZÍN-BÁB Újság, 2008. 10. évfolyam
felhasználásával
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A „régi” Kossuth utca 51. szám alatt – ahol a Klaipeda utca indul – állt a
hatvanas években egy sokablakos, szürke, földszintes ház. A gyerekek
gyakran megálltak előtte, mert ablakain, a fehér vászonfüggönyökön Hófehérke és társai jelentek meg előttük. Ez volt a Tóth Sándorné Horányi Ilus
által vezetett Ludas Matyi Bábszínház.
Szabó Tibor bábszínész, a debreceni Vojtina Bábszínház alapító tagja így
emlékezik vissza a színház működésére, illetve saját bábos pályafutásának
kezdetére:
„1963-ban, a IV. osztályban Tóth Ilus volt a tanító nénink. Kiválogatta a jól
éneklő gyerekeket, többek között engem és Megyeri Bélát is (aki jelenleg,
2018-ban is bábszínész a Vojtina Bábszínházban – szerk.), és ez a néhány
gyerek lett a Ludas Matyi kiscsoportja. Igen eredményesen működtünk,
mert a következő országos szemlén már díjat hoztunk Pécsről. WeöresKodály műsort mutattunk be, szép bábokkal, szép, üde hangokkal.
Később, Ilus néni által ügyesebbnek vélt gyerekek látogathatták a „nagyok”
próbáit, kellékeket adogathattunk, majd a bábok készítésében is részt vettünk. Mindez vasárnaponként történt, ez volt a „játszási” nap is. Ekkor még
a szombat is munkanap volt! A pincében folyt az összes előkészület: a szövegpróbák, a díszlet- és bábkészítés, a zenei felvételek. Ilus néni férje mérnökember volt, ő kezelte a magnetofont.
Egyébként, ha élő zene kellett, Ilus néni nem csak énekelt, hanem leült a
zongorához is. A 100-120 fős nézőtér mindig megtelt. Legnépszerűbb előadásaink a Citromka-mesék, azaz Citromka és a Sluga manók voltak. Később ebbe a házba telepedett a Városi Könyvtár egyik fiókja is, igazi gyerekparadicsom lett.
Béla barátommal együtt 1968-ig játszottunk a Ludas Matyiban. Akkor Ilus
néni elment Debrecenből. A színház nem szűnt meg, de a közös történetünk eddig tartott.”
Köszönöm Szabó Tibor visszaemlékezését egy lebontott házra, egy régi
debreceni bábszínházra!
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Rády Sándor

Játszunk, így Teremtünk
Idén ünnepeljük a Magyar Bábjátékosok Egyesületének hetvenedik születésnapját. 70 év ügyes bajos dolgait nehéz fejben tartani. Ezért kívánatos
bizonyos időnként visszatekinteni, mérleget vonni, hisz aki nincs tisztában
azzal honnét jött és hová tart, az azt sem tudja, hol van.
Azt nem merném állítani, hogy ez a rövid írás fog majd rendet vágni e hét
évtized szövevényes eseményei közt, de egy-két szempontot adhat a viszszatekintéshez.
Azonban a születésnap ünneplése közepette nem illendő megfeledkeznünk a fogantatás nagyszerű pillanatáról, az 1947 májusában megrendezett I. Magyar Bábjátékos Kongresszusról sem. Az eseményre a kor legjelentősebb bábos szakemberei sereglettek össze A. Tóth Sándor elnökletével, hogy – az alábbi pontokat szem előtt tartva – a magyar bábjáték jövőjét
megvitassák. A találkozó végén határozati javaslatokat fogadtak el az érdekképviselet megalakításáról, a működési engedélyekről, tanfolyamok indításáról, az óvónő- és tanítónőképző intézmények hallgatóinak bábképzéséről, valamint a bábdarabok és bábfej-, jelmez-, színpad- és díszlettervek
terjesztéséről. Csodálatos elképzelések, mind a pedagógia, mind a művészi látásmód vonatkozásában, amelyek valóban a bábjátszás aranykorát
voltak hivatottak elhozni. Ennek mintegy pecsétjeként alakult meg 1948 januárjában a Magyar Bábjátékosok Szövetsége. A szövetség – amelynek
első elnökéül dr. Bevilaqua-Borsody Bélát, alelnökéül A. Tóth Sándort választották – sajnos nem volt mentes a kor ideológiai csatározásaitól, s ez a
művészi irányvonal rovására ment. A helyzetet tovább súlyosbította az is,
hogy a bábos szaktekintélyek egy része elvérzett ezekben a küzdelmekben… Így árnyalták és árnyékolták be az adott korszak történelmi-politikai
viszonyai a honi bábmozgalom jövőjét az elkövetkezendő esztendőkben.
Hiába született meg a kiváló program a magyar bábmozgalom
revitalizálására, a múlt bárminemű értékét két lábbal sárba tipró profanitás
világában csekély lehetőség mutatkozott a kongresszuson kialakított irány38

vonal megvalósítására, hisz a fékevesztett Traktor Ferkék pillanatnyi politikai célok szolgálatába állították a bábjátékot is. Ma már tudjuk, eredménynyel.
Az ötvenes évek végére egy valamelyest konszolidáltabb időszak köszöntött be a bábmozgalomban, ekkor nem (kizárólagosan) a propaganda hatékony fegyverét látták a bábjátékban. A Népművelési Intézet égisze alatt
így, vagy úgy megvalósulni látszottak a Bábjátékos Kongresszus célkitűzései. Kiadói lettek a bábjátékos kiskönyvtár köteteinek, és ez az intézmény
próbálta meg az amatőr bábmozgalmat is összefogni tanfolyamok szervezésével, bábos találkozók rendezésével. Ha ez nem is az az aranykor volt,
amiről 1947-ben A. Tóth Sándor és a konferencia több mint 200 résztvevője
álmodott, de valamiféle halovány visszfényét tükrözte annak.
Az 1989-es politikai fordulat évében megfogalmazódott az igény a változtatásra a bábos világban is. S ez az igény oly elementáris volt, hogy még
az év novemberében megalakult a Bábjátékos Egyesület.
Ebben az új térben és új időben szökkenhetett szárba új csoportok létrejöttével az addig lefojtott utcaszínházi és vásári bábos élet. Ekképpen éledt
újjá egy olyan hagyomány, amely a profán és a szakrális világ határmezsgyéjén egyensúlyozva szembesít minket létezésünkre irányuló alapvető
kérdésekkel. S teszi mindezt a maga olykor mulatságos, vaskos, frivol,
máskor pedig, ennek ellendarabjaként, mély szellemi tapasztalások irányába mutató eszközeivel. Ez a szakralitás az, amely már több mint negyed
évszázada minden februárban megidéződik az ország legkülönfélébb pontjain lévő szent terekben a Templomi Bábjátékos Találkozók alkalmával is.
(Az 1992-ben Mészáros Emőke által indított Templomi Bábjátékos Találkozó – a Gyermekbábos Találkozó és a Pedagógus Bábjátékos Találkozó
mellett – a Bábjátékos Egyesület évente megrendezésre kerülő kiemelt
szervezésű programja azóta is.)
A fentebb említett fordulatot követően az amatőr bábcsoportok közül sokan
a professzionális státuszt választva folytatták tevékenységüket. A képzési
struktúra is átalakult, manapság egyetemi szinten oktatják a bábszínészet
mesterségét.
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Ám az amatőr mozgalomra mind a mai napig nagy szükség van. A miértek
közül most csak kettőt emelnék ki. Egyfelől jó eséllyel az amatőr bábcsoportok tagjaiból kerülnek ki azok a pályaválasztó fiatalemberek, akik a felvételi lapjukon a bábszínész képzést jelölik továbbtanulási céllal. Másfelől
ők lesznek azok, akik, ha nem is folytatják felnőtt fejjel a játékot, de értőbb
szemmel tudnak rátekinteni erre a hihetetlenül komplex művészeti ágra,
amely a maga mágikus világával egy archaikusabb létbe juttatja vissza
mind a bábost, mind a bábjáték befogadóját.
A játék a hindu hagyomány szerint a legszakrálisabb tevékenységek körébe tartozik. Gyakorta a Teremtés szinonimájaként használják, mert az
nem több, de nem is kevesebb, mint csak játék.
Most, hogy 2018 januárjában ily tisztes korba lépett a Magyar Bábjátékos
Egyesület, elgondolkodhatunk azon, vajon a sok elágazás közül melyiken
folytassuk tovább utunkat a következő hetven évben. De talán akkor járunk
a legjobban, ha nem taktikázunk, nem gondoljuk túl, csak játszunk.
Játszunk, így Teremtünk.
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Egyszer volt,
most is van –
Bábálmok,
hagyományok,
módszertanok
Facsar-Veszeczky Andrea

Nekem ez BÁBÁLOM, én ezt most BÁBÁLOM
Telefoncsörgés. A legrosszabb pillanatban. Útban a munkahely felé, a tömött távolsági járaton. Hideg van. Mint ahogy mások én is nagykabátban.
A telefon egyre idegesítőbben csörög, lassan a busz egyik fele már azt
nézi, kinél szól, a másik fele udvariasan úgy tesz, mintha semmi látni-hallani való nem lenne. De az a fránya telefon csak nem hagyja abba. Eleinte
arra gondolok, hogy majd visszahívom, persze, ha kijelzi a készülék a számot, de most már elkezdem keresgélni. Biztos itt van valahol, a hangját
hallani, csak egy női táskában egy telefont megtalálni nem olyan egyszerű
dolog. Mondanám, hogy mindennapos a keresgélés, megszokott, de nem
hiszem, hogy hozzá lehet ehhez szokni, de ez a valóság, ez van, ezen változtatni nem lehet. No, végre, nagy nehezen megtalálom, erre pont elhallgat. Dühítő, főleg, hogy nincs száma a hívó félnek. Privátszám. No, sebaj.
A buszról való leszállás után, újabb csörgés, már sokkal ügyesebb vagyok,
sikerül rekordidő alatt felvenni:
- Halló, Facsar-Veszeczky Andrea vagyok.
- Jó reggelt, egy művelődési házból telefonálok, s egy másik szervezőtől kaptam meg ezt a számot. Bábfellépést szeretnék kérni. Milyen lehetőségünk van? Hallottam, hogy van egy Mátyás királyról szóló darabjuk, az „Igazmondó juhász”.
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- Igen, azt óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek ajánljuk, asztali bábjáték.
- Az mit jelent?
- A bábokat hátsó pálcákkal mozgatjuk.
- És akkor kilyukasztják a paravánt, és ott dugják ki a kezüket és a bábokat?
- Nem, nem. Ez azt jelenti, hogy mi bábosok is látszani fogunk játék
közben, a bábokat egy asztalon mozgatjuk, de ez ebben a stílusban
megszokott és nem zavaró.
- És mennyi ideig tart a játék?
- Előjáték nélkül 35-40 perc, ha egy humoros előjátékot is játszunk
hozzá, akkor 45-50 perc.
- Nem lehet egy óra, tudja, a vezetőm azt szeretné…
- Megfogott. Esetleg valamilyen játékkal, énektanítással bővítjük…
- Hangosítás van?
- Nincs. Jobban kedveljük az élőhangot.
- Csak azért, mert úgy 60-70 kisiskolás lesz.
- Ó, nem gond. Annyi gyerek élvezni fogja élőhanggal is.
- Mégis, megkérdezem a technikust. Ha esetleg, mi adjuk a hangosítást?
- Persze, vállaljuk úgyis. Headsetet kapunk?
- Nem. Van kézi mikrofonunk.
- Úgy érti, hogy állványon az asztal elé helyezik? Az lehet, hogy kicsit
zavarja majd a látványt.
- És ha kézben fognák?
Sok-sok évvel ezelőtt, ahogy formáltam az anyagot, gyakorta előfordult,
hogy a matéria uralkodott felettem. Majd lassan megtanultam irányítani a
folyamatot, s a tervezés, a gondolatiság szabta meg az általam készített
bábok karakterét, stílusát.
Kezdetben csak a magam szórakoztatására készítettem, később az óvónői
munkám hívta életre a „kicsikéimet”. A pedagógiai bábjáték sajátosságait
megismervén később rátaláltam egy másik területre, ami csak unokatestvére a bábjátéknak, de mégis a rokona.
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Egy-egy népmese eszenciáját egy „életképbe” sűrítve bábszobrokat készítettem. Ők funkciójukat tekintve nem játszó bábok, de felpálcázva életképesek lennének. Ezek az alkotásokat a játszóbábjaimmal kiegészítve hat
önálló kiállításon mutattam be, a székesfehérvári és a bicskei érdeklődők
után fél évig láthatta a közönség a Budapest Bábszínház aulájában is.
A bábok készítésével párhuzamosan kezdtem el a bábok gyűjtését. Külföldi
útjaink során felkészültünk az adott ország bábkultúrájából, s megismerkedtünk a bábtípusokkal. Felkerestük a bábszínházakat, a bábmúzeumokat, és az ott látottakról kép- és hangfelvételeket készítettünk. Jelenleg 30
darabos bábgyűjteménnyel büszkélkedhetek, thaiföldi, jávai wayangokkal
(goleg, kulit, klitik) laoszi, indiai szicíliai marionettekkel, kínai, jávai pálcás
bábokkal. Külön örömöm és büszkeségem, hogy több bábot őrizhetek kedves tanárnőm, Kaszner Irén hagyatékából. A kiállítások szervezése közben
sok embert megismertem, sok visszajelzést kaptam, s ezek összessége új
területre sodort.
Férjemmel együtt megalakítottuk a Hokkedli Bábszínházat. Tíz évvel ezelőtt négy hokedlivel és egy asztallappal kezdtük. Mikor az első darabot
próbáltuk, felmerült, hogy talán egy fellépéshez nem ártana egy név is. Ötletek merültek fel, de egyik sem volt a legjobb. A próba közti szünetben a
„színpad” előtt üldögélve egy pohár bort iszogattunk, mikor egymásra néztünk, és döntöttünk. Hisz azon játszunk: legyen hokedli, azaz hokkedli a
nevünk! Azóta az országot járjuk népmeséinkkel, melyek óvodás és kisiskolás korosztálynak szólnak. Így visszagondolván, tényleg a semmiből indultunk. Meseválasztásnál kezdetben a gombhoz kerestem meg a kabátot.
Hol találom meg a technikai kihívást, a szcenikai furfangot, hogy oldom
meg a szájtáti ámulatot. S a földből egy álom varázsa alatt kinőtt az „Égig
érő paszuly”. Csupahájéknál a családi karakterek és a csodaszerszámok
kidolgozása keltette fel az érdeklődésemet. Népmeséinket asztali játékként
játsszuk, Mikulás meséink klasszikus paravánjátékok. Elkészültek a bábok,
elkészült a darab, vállalkozók lettünk, s kikerültünk a vérkeringésbe. Hogy
is megy ez? Mitől fogunk működni? Mi az a mechanizmus, ami előre visz?
Minőség, rugalmasság, kapcsolati háló, reklám, szerethetőség… Mivel kis
bábszínházunkkal nem főállásban járjuk az országot, ezért véges megrendelést tudunk teljesíteni. Szájhagyomány útján terjedünk. Mikor végzünk a
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munkával, érzékeljük azt, hogy itt szerettek-e bennünket vagy sem. Talán
a következő alkalommal is minket hívnak. Vállalásaink két esemény köré
sűrűsödnek. A gyermeknap és a Mikulás az, amikor a legtöbb felkérést
kapjuk. A 2017-es év Mikulás hetében saját rekordunkat döntöttük meg a
12 fellépéssel.
Legelső fellépésünket városunkban, Bicskén a Bicskei napok rendezvénysorozatán követtük el. S ez a „követtük el” szó szerint értendő. Egy meghirdetett utcai program végén nem hagytuk szétszéledni a közönséget, doboltunk, kikiáltóztunk, és belekezdtünk a mesénkbe. Különszám lettünk a
szervezők tudta nélkül. Ott debütáltunk az utcán, kiharcolva a közönség
figyelmét és szeretetét. Ma már az első néző, aki látja és kéretlenül is kritizálja az új darabunkat az a kislányunk. Ő kíméletlen kritikus, nem hallgatja
el, ha valami nem tetszik neki.
Sok év telt el, számtalan kalandos fellépéssel. Azt tapasztaljuk, hogy egy
picit újra erőre kapott a bábjáték, hogy hívják, várják, igénylik. Az országhatár melletti faluban még vacsorát is kaptunk a fellépés után.

Anya bábozik – Facsar-Veszeczky Mandula Zorka rajza

Ha szeretettel és tudással tesszük a dolgunkat, akkor minden jó, ha a vége
jó. Itt a vége, fuss el véle.
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Kovács Hedvig

Bábos életutam
Három lökés kellett az életemben ahhoz, hogy elhiggyem, nekem szükségem van a bábra. Azon túl, hogy mindig hálás nézője voltam a bábszínháznak, nem akartam megtudni a titkait. Hogyan mozgatják? Az engem sosem
érdekelt, de tudatosan meg akartam őrizni naiv dilettantizmusomat a szó
szebbik értelmében: csak gyönyörködni akartam.
Aztán jött egy gimnazista tábor, ahol az áldatlan fizikai körülményeket feledtette a fiatal táborvezető, aki egy bábbal a kezén győzött meg az ehetetlen kaja ízletességéről, a bágyasztó forróságról, mint éltető napsütésről,
a vidámság forrásáról.
Egy másik alkalommal, amikor a kukacos retket faragtam, majd az ujjamra
húzva próbáltam úgy kisbabást játszani vele, mint Obrazcov Tyápájával.
Megkenvén a vajas kenyeret, bekaptam a retket, és a barátnőm, aki végignézte a jelentet, sírva rohant ki a tett színteréről, „hülye kannibál” felkiáltással.
Végül, 1971-ben, egy délelőtti napközis továbbképzésen újságpapírból hajtogattunk marionett lófigurákat. Délután már az egész csoportomnak volt
papírlovacskája. De mit kezdjek vele? Nagy zenerajongóként Liszt
Mazeppáját raktam fel, akkor még bakelit lemez formájában a lemezjátszóra. Hosszú volt a zene, de a gyerekek megállás nélkül mozgatták a bábjaikat, átélve annak minden hangját. Egy idő után már nem kérték a bábokat, csak a zenét kérték. Jé, hát így is lehet megszerettetni az értékes muzsikát? Kipróbáltam Smetana Moldvájával, és még nagyobb volt a siker.
Rendben van, ezek programzenék, de mi van az absztraktabb alkotásokkal? Rajzórán minden magyarázat nélkül festéket tettem eléjük, és Bartók:
Szabadban c. zongoraciklusának egyes darabjait ismételgettem. Kiderült,
hogy a színek, a gondolatok minden gyerek munkájában ismétlődnek a zenei hangulatnak megfelelően. Ekkor kivágásokkal, hurkapálcákkal készítettünk egy bábjátékot, amit a Budapesti Bábfesztiválon igen magasan értékeltek, mint pedagógiai munkát. Sikernek éreztem, mert a gyerekek szülei
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beszámoltak arról, hogy ajándékba komolyzenei lemezeket kérnek, többen
akkor iratkoztak be zeneiskolába.
Ez felbátorított arra, hogy mesefeldolgozásokat vigyek bábszínpadra. Hályogkovács módra készült egyik mese a másik után. Amit olvasásórán elolvastunk, azt rajzórán megterveztük, technikaórán elkészítettük, napköziben eljátszottuk. Nem maradt el a pedagógiai hatás, a szebben beszélő
gyerekek, a szociálisan jobban illeszkedő barátok stb. Más miatt hagytam
el az Őrnagy utcai iskolát.
Újpesten folytattam, a Munkásotthon utcai iskolában. A francia- és testnevelés tagozatra fel nem vett, „maradék gyerekekből” verbuválódott osztály
kizárólagos megközelítési módjának tartottam a bábozást. Nagy sikerként
éltem meg a dolgot. Az osztály minden tagja részt vett benne, miközben
napi rutinként használtam az asztalon lévő kisebb nagyobb bábokat, részben átmeneti, részben projekciós tárgyként, miközben folyamatosan készültek a különféle előadások requizitumai. Ekkor már elvégeztem Kissné
Polyák Erzsike által vezetett a Népművelési Intézet „C” kategóriás bábcsoport vezető tanfolyamát.
1978-ban az Úttörő Szövetség felkérésére a Munkásotthon u-i iskolai elsős
osztályommal tartottam, egy akkor még szárnyait bontogató országos drámapedagógiai sorozatban egy bábos bemutatót. Az egy órás műsorban 3
kész darabot mutattunk be, továbbá helyszíni bábkészítést rögtönzéses
előadással, helyzetgyakorlatokkal.
A közönség soraiban ült a Dörmögő Dömötör c. gyermeklap főszerkesztője,
aki éppen akkor akarta megvalósítani a nyitott szerkesztőség programját,
amiben szerepelt egy gyermek bábcsoport terve. Engem kért fel a megalapításra. A Dörmi Bábcsoport a főszerkesztő váltásáig 1989-ig dolgozott,
járta az országot, fogadta a vendégeket a szerkesztőkkel együtt, léptünk
fel a parlamenti karácsonyokon, és eljutottunk Egerbe az Országos Bábversenyre. Így lettünk a KISz Központi Művészegyüttes bábcsoportja.
Közben megalakult a Bp. XIII ker. Dagály utcai Úttörőház Kulipintyó bábcsoportja. Ennek vezetője is én voltam, velük is jártunk Egerben, a Gyermek-bábfesztiválon.
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1990-ben a frissen alakult Amerikai Alapítványi Iskolába felkértek tanítónak, nem titkolva, hogy számítanak bábos tudásomra. Ekkor nagy örömömre végre beindult a Népművelési Intézet középfokú bábrendezői tanfolyama a Bábakadémia. Nagy tudású mesterektől tanulhattunk. Lengyel
Pál volt az osztályfőnökünk, Koós Ivántól tanultunk látványtervezést, Dúró
Győzőtől és Nánai Istvántól dramaturgiát, Koryürek Verától, Lellei Páltól
bábkészítést, és még nagyon sok csodálatos tanártól, zenét, táncot, pantomimet, ők vezettek be a jelképek világába, a bábmozgatás trükkjeibe.
Új iskolámban szinte azonnal megalakítottam a Parparim bábcsoportot. Ez
a kis társaság 7 éven keresztül járt Egerben, ahol minden évben különdíjat
kaptunk, sokszor dobogós helyen végeztünk.
2000-ben nyugdíjas lettem. Gyermek bábcsoportot többé nem vezettem,
de ekkor alakult a Meseláda bábcsoport. Ennek tagjai váltakozó létszámmal aktív és nyugdíjas pedagógusokból állt, és áll a mai napig. Voltak gyermek tagjaink, és nem pedagógus tagjaink is. A története pedig a következő.
1980 óta vagyok a Magyar Bábjátékos Egyesület tagja. Az a fajta ember
vagyok, aki az ilyesmit megtiszteltetésnek érzi, komolyan veszi, és igyekszik részt venni az ügyekben, élni az adott lehetőségekkel, és tenni valamit
az ügy érdekében, ha erre képes vagyok.
Giovannini Kornél, a bábszínház hasonló mentalitású színésze felajánlotta,
hogy az Egyesület tagjainak létrehoz egy bábcsoportot. Nagy volt a lelkesedés és a jelentkezők létszáma. Nem sejtette, hogy mire vállalkozik. Kiosztotta a szerepeket, aztán hol ez nem jött el, hol egy másik, aki eljött az
hülyéskedett, vagy nem volt hajlandó megtanulni a szerepet. Végül bedobta a törülközőt. Ekkor Császár Ágnes kolléganőmmel elhatároztuk,
hogy nem hagyjuk annyiban. Létrehozzuk a csoportot. Nem olyan nemesen
csengő a nevünk, mint Kornélé, nem vonzott annyi embert, de 6 hét múlva
már felléptünk a Pedagógus Bábjátékos Találkozón. Mivel az első darabunk egy ládában játszódott, ezért Mészáros Emőke bábtörténész a Meseláda nevet adta nekünk.
Sok-sok fellépés áll a hátunk mögött. Szinte minden Templomi Bábjátékos
Találkozón, Pedagógus Bábjátékos Találkozón, amíg volt Dunakeszin Tücsök Fesztivál, ott is részt vettünk. Szerepeltünk Nyergesújfalui fesztiválon,
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Zsákomban a bábom fesztiválon, nemrégiben UNIMA fesztiválon Örményországban, tavasszal a Karakulit Árnyjátékos Fesztiválon Pécsett. Sok-sok
olyan fellépésünk van és volt, amelyre jótékonysági alapon kértek fel, de
kaptunk pénzt a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, akárcsak a
Fővárosi Állatkertben, vagy a csömöri Mikulás ünnepélyen. A fellépéseink
és a csoport történetének sok-sok iratát Császár Ágnes őrzi.
Két fontos dolog van még a bábos múltamban. Az egyik az, hogy 2002-től,
egyetlen dokumentum nélkül vettem át az akkor elhunyt Mészáros Emőkétől a Magyar Bábjátékos Egyesület titkárságát. Ebből a semmiből felállítani
az Egyesületet nagyon nagy munka volt. 2012-ig láttam el ezt a tisztséget.
Rengeteg pályázatott írtam és számoltam el, rendeztem évi 3 fesztivált,
Templomi Bábjátékos Találkozót, Pedagógus Bábjátékos Találkozót, Budapesti Gyermekbábosok Találkozóját. Megoldottam a könyvelést, a kapcsolattartást, és az Egyesület minden hivatalos ügyét, a Központi Statisztikai Hivatallal, APEH-hel, később NAV-val. Sok-sok utánajárással nagymértékben közreműködtem abban, hogy a Szentirmai Tanár Úr által kidolgozott, az Egyesület120 órás bábtanfolyamát akkreditálják. Örömmel vettem,
hogy 2015-ben mindezért Mészáros Vincéné díjat kaptam.
A másik: taníthattam a most felnövekvő nemzedéket. Iskolámból ketten is
színészek lettek. Büszke vagyok Szanitter Dávidra és Nagy Petrára.
De külön büszke vagyok azokra a felnőttekre, első sorban pedagógusokra,
akik az ország minden részéből beiratkoztak tanfolyamokra, ahol dramaturgiai kérdésekről, bábszínpadi zenékről, bábtörténetről általam tájékozódhattak. Taníthattam Erdélytől Kárpátaljáig, tanítványaimmal történt közös alkotásként mindenütt létrehoztunk sikeres bábelőadásokat.
Polcomon több mint 30 általam átdolgozott mesejáték, népi játék forgatókönyve áll. Bábosként vettem részt a „Függöny mögött varázsláda” c. fejlesztési tanterv létrehozásában, amire a Sulinova kért fel. 2001-ben.
Összegzésként elgondolkodom azon, hogy mennyi munka, mennyi küszködés van mind emögött. Igen, remélem, hogy sikerült sokat adni. A mérleg
nyelve azonban a „kaptam” irányába mutat. Nem szorul magyarázatra,
hogy miért érzem úgy, hogy sokat „gazdagodtam”. Azért eszembe jut
Semprun, aki az emberi kapcsolatok luxusában élte meg a gazdagságát.
Ez talán a legfontosabb. Az azonban, hogy eljuthattam az UNIMA Opatija48

Rijeka kongresszus és fesztiválra, ugyanígy az ausztráliai Perth-be, ezt különdíjként éltem meg.
Tóth László

Volt egyszer egy Zsarátnok
A Zsarátnok Bábegyüttes Miskolcon az Avas-déli lakótelep egyik általános
iskolájában működött 1994 és 2014 között. Legsikeresebb évei a 90-es
évekre és az ezredfordulóra tehetők. Ekkor az ország egyik legjobb, legeredményesebb gyermek együttesének számított.
Munkámat sohasem egymagam végeztem. Legfőbb alkotótársam a feleségem, Kovács Zsuzsa volt, de rajta kívül négy-öt kollégának – esetenként
többnek is – számíthattam a segítségére. Az együttes létszáma 30 és 60
fő között változott, a legaktívabb években még valamivel több is volt. Lehetőségünk adódott arra, hogy – elfogadott és engedélyezett – egyedi tanterv
alapján az ének, rajz, technika és irodalom órák egy részét (vagy egészét)
műelemzésre, tervezésre, valamint műhelymunkára használjuk fel. A létrehozott bábjátékok minden tekintetben sokfélék és különbözőek voltak. Két
nagy csoportba sorolhatóak: az elsőbe a kamara jellegű darabok tartoztak.
Ezek nagy számban jöttek létre. Jellemzőjük volt a változatos technika és
a kis méret. Különféle rendezvényeken – mint pl. az elsősök évnyitója óvodai vendégjáték, anyák napja, város napja, szakmai továbbképzés, báboktatás stb. – jól megállták a helyüket. A másik csoportba a nagyszínpadi
darabok tartoztak. Az iskola hagyományai szerint az éves gálaműsorokat a
Rónai Sándor Megyei Művelődési Központ színházterében mutattuk be. A
Rónainak hatalmas színpada és 710 főt befogadó nézőtere volt, nagy erkéllyel. Semmiképp sem volt tehát ideális bábjátékok előadására. A számos bábtechnika közül igen kevés volt az, ami számításba jöhetett. Azonban mindenképpen nagy méretekben kellett gondolkozni, nagy színpadképeket tervezni. Tekintettel a terjedelmi korlátokra, a következőkben csak a
második csoportba tartozó, fajsúlyosabb bábjátékokról írok.
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1994-ben vettük fel a Zsarátnok nevet, és ebben az évben került sor A csíkos halacska című darabunk bemutatására, mely átütő sikert és ismertséget hozott. közrejátszott ebben az újszerűnek számító technika, a feketeszínház egyszerű, UV-s változata, a hatalmas teret szinte teljesen betöltő
képek sora.
A következő nagyszínpadi darabunk, Kodály Háry-szvitje szintén a feketeszínház technikájával készült 1995-ben. Ez a technika ennél a darabnál a
későbbiekben sok gondot okozott. Amíg a Csíkos halacskánál a harsány
lumineszcens festékek és anyagok használata kitűnően megfelelt a tengermély tarka és élénk színekben tobzódó világának megjelenítésére, a Kodály-mű látvánnyá alakításához azonban nem felelt meg teljes mértékben.
Sok időbe tellett, míg valamelyest sikerült tompítani, megszelídíteni a vad
színeket.
1996-ban kivételesen nem zenei adaptációra került sor, hanem egy angol
nyelvű előadás megalkotására. Ez volt a The Three Little Pigs, mely a legsikeresebb darabunknak számít. Angol Nyelvű Diák Drámafesztiválra készültünk vele, mely Szegeden került megrendezésre. Ott az amerikai színházi szakemberekből álló zsűritől első díjat kapott előadásunk, valamint a
legjobb rendezés és a legjobb fiúalakítás díját is. Még ugyanebben az évben elkészítettük a darab magyar nyelvű változatát. Nem lett olyan jó, mint
az angol, ennek ellenére első helyezést ért el Egerben, a Gyermekbábosok
Országos Fesztiválján.
Egy évvel később az együttes visszatért a fő profiljához: újból klasszikus
zene adta az alapot a bábszínpadi adaptációhoz. Ezúttal Bartók: Magyar
képek című remekművére esett a választás. Mivel a zenemű egy részének
dallamait a szerző Kalotaszegen gyűjtötte, az ottani népművészet elemei,
motívumai adták az ihletet a képi fogalmazáshoz. Kalotaszeg gazdag népművészetéből csak egy szeletet választottam: a fafaragásokat, melyek
éppoly gazdagon díszítik az épületeket, kerítéseket, mint ahogyan a bútorokat vagy az egészen apró használati tárgyakat, mint pl. a guzsalyszeg.
Hosszú tervezői munka alapján születtek meg a darab síkfigurái. Minden
bábjátékunk közül ez volt a legelvontabb. A Bartók-mű és annak látvánnyá
alakítása megérintett gyermeket, felnőttet egyaránt. A szakmai vitán kiderült: mindenkit másképpen.
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Az elkövetkező években még két jelentősebb bábjátékunk született Bartókmű alapján. Egyik a Gyermekeknek című, mely a zongoraciklusból válogatott 7 tételre épült. Megvalósítására árnyjátékkal került sor. Leginkább ebben a darabban érvényesült és tárgyiasult a korábban már vázolt tanulói
tervezőmunka, ami a tanítási órákon ment végbe.
A felsoroltakon kívül még tucatnyi nagyszínpadi játékot mutattunk be a
2000-es évtizedben.
Három Bartók darabunk 2006-ban meghívást kapott a „ Bartók+… Miskolci
Nemzetközi Operafesztivál”-ra. Óriási erőpróbát jelentett a három különböző technikájú bábjáték egy blokkban történő előadása, azonban együttesünk jól megoldotta ezt az emberpróbáló feladatot.
2007-ben ugyanezt az előadást megismételtük, majd 2009-ben egy erősen
felújított Bartók adaptációval léptünk a közönség elé: ez volt a Gyermekeknek című előadás. A zongoraciklus szinte minden tétele megszólalt a darabban, melyet játékosaink sokféle technikával adtak elő. Tulajdonképpen
ez volt az utolsó jelentősebb előadásunk.
Közben anyagi forrásaink elapadtak. Sok éven át, különféle pályázatokon
elnyert pénzekből tudtunk gazdálkodni, mindig ügyelve arra, hogy gazdaságos megoldásokat keressünk. Aztán maguk a pályázati lehetőségek is
megszűntek.
2009-ben nyugdíjba mentem és később már nem is vettem részt az együttes munkájában. Már ekkor megjósoltam, hogy munkánknak nem lesz folytatása, ha a feleségem is eléri a nyugdíjas kort. Ez pontosan így történt:
évek óta mindketten nyugdíjban vagyunk, utódunk nincs, így aztán az egykor izzó zsarátnok kialudt.
Ennek ellenére azt gondolom, hogy vannak tehetséges és elszánt fiatalok,
akik hisznek a bábjáték embert formáló, személyiséget gazdagító erejében,
hisznek a gyermekekben, és a nehézségek közepette is képesek magas
színvonalú művészi alkotó munkára.
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Tóth László 2017-ben sárospataki kiállításán

Mátyásné Füzi Csilla

Így kellene most is csinálni!
Tóth László bábművész-tanár, aki neves mesterektől sajátíthatta el a bábjátékot. Saját darabjainak báb-és díszlet tervezője, készítője, rendezője
egyben. 1970-től 2010-ig bábcsoportokat vezetett leginkább Miskolcon és
környékén. Kiemelkedő bábdarabjaival a megmérettetéseket is vállalta. A
Zsarátnok bábcsoporttal (őket rendezte legtovább) eljutottak a Miskolci
Nemzetközi Operafesztiválra 3 alkalommal, és 7-szer az Egri Gyermekbábos Találkozókra. Emblematikus alakja lett mindkettőnek.
Munkásságát fémjelzi: UNIMA diploma: 2000 Eger, Pedagógus díj: 2004
Miskolc, Kós Lajos Bábalapítvány díja: 2007 Pécs, a Kazinczy Alapítványtól Kazinczy gyűrű.
A MBE-nek 1989-tól tagja, 2011-ben a Mészáros Vincéné elismerést vehette át. Évről-évre újabb és újabb produkciókkal örvendeztette meg a
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nagyérdeműt. Hősei főleg népmesékből, zeneszerzők (pl.: Weiner Leó,
Csajkovszkij, Hacsaturján, Rimszkij-Korszakov, Muszorgszkij, Ravel, Saint-Saens, Vivaldi, Prokofjev, Liszt, Kodály, Bartók) alkotásaiból elevenednek meg. Életcéljai közül a leghangsúlyosabb, hogy a komoly zenét megszerettesse a felnövő nemzedékkel, amihez a bábművészet eszköztára kiválónak bizonyult. Szívéhez talán a legközelebb a Kodály Háry szvit (1995
Eger 3. helyezés) és Bartók Magyar képek zenéje (1998 Eger 2. helyezés)
és az erre megálmodott darabjai állnak. Bábfajtái változatosak, mindig az
adott téma kibontásához igazodnak, a vegyes- és újszerű technikáktól sem
riad vissza. Bábtervei készítésekor nem szempont, hogy megvalósításuk
mennyi munkaórát fog igénybe venni, fáradhatatlanul viszi végig (pl.: Keresztszemesek).
Életútjáról már megjelent könyv pályatársa, Szentirmai László tollából:
Bábjátékos portrékötetek 4. / Tóth László - 2011-i kiadás, mely élete egy
jelentős szakaszát ismerteti: „hogyan képes egy pedagógus a mindennapi
tanítás mellett művészi pályát bejárni úgy, hogy aki vele együtt tart, annak
egy életre szóló, közös sikert adhasson.”
Egy Pedagógus, aki osztálya, családja mellett külön energiát fektet abba,
hogy a bábművészet csínját-bínját eltanulja, és párhuzamosan tanítsa délutáni foglalkozások keretében a rá érdemeseknek. Gyermekkorától nagy
tisztelője volt a balett és az opera műfajának. Művészi bábszínházat 1979ben a pécsi bábfesztiválon látott: Obraszcov társulatát - a Don Juan előadása után a függöny elé kilépett Mestert vastapssal ünnepelhette.
Első rendezése, akkori tanára (Jánosházi Jánosné) felkérésére (Bükkábrány Művelődési Ház), Brecht Gyermekhadjárat című darabja volt gimnazista korában, ahol a szereplők kiválogatásától a tervezői munka, a hátulról
megvilágított díszlet megvalósítása, a szavaló kórus, a zeneválasztás, a
próbafolyamatokon át, a kitartó és újszerű látásmód nagy sikerre vitte a
darabot.
Nehezítette az életét, hogy munka mellett kellett végeznie a főiskolát Debrecenben. Az összevont osztályokban (Királykúton, külön alsó 1-4-ig és külön felső 5-8-ig) a tanítás mellett elkezdett bábjátékkal foglalkozni úgy, hogy
a nagyobbak játszottak a kicsiknek.
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Elkészült az első: „A kecskegidák és a farkas” - kesztyűs bábjáték, melyben
külön szerepet kapott az üvegtörő (mint effektes) és volt világosítója (akik
a két diavetítőt kezelték).
Élvezhettük mindeddig utolsó bábrendezését: a miskolci Csodamalom
Bábszínházban Kodály Zoltán Háry Daljáték zeneművére rendezett-feketeszínház darabját, Horváth Márta bábtervei alapján.
Természetesen kevesen tudják magukról pályájuk elején, hogy hová is fognak eljutni, milyen magasságokat kóstolgathatnak. Ha a kezdetektől mindenkinek adatnék egy menedzser, aki szépen, lépésről-lépésre felvázolná,
hogy mennyi idő és milyen elengedhetetlen lépések kellenek ahhoz, hogy
elérd a célod (persze a cél megfogalmazása a legfontosabb), akkor profivá
válhatna mindenki egy csapásra. Tóth László esetében nem a végső cél
volt a legfontosabb, hanem az odavezető út! Ami néhol göröngyös, nehézségekkel teli, de időben megtörténtek a Nagy Találkozások, amik predesztinálták az elkövetkezendőket. A tehetség benne rejtőzött, amit nagy- nagy
szorgalommal felszínre engedett. A katonaidőbe is belecsempészte a bábozást, ahol természetesen megnevettetés volt a cél. Leszerelés után Sály
(két műszakban dolgozott le egy tanévet) és Bükkábrány következett, ahol
bábcsoportjaival Tavaszi körtánc-síkbáb darabbal eljutottak a Televízió
székházába Budapestre, a Játsszunk Bábszínházat műsorba. A legnagyobb vállalkozás ebben az időben mégis az Aladdin volt vayang figurákkal
- a világosításhoz Kós Lajos szcenika könyvének leírása adott nagy segítséget. Mindeddig saját kútfőből dolgozott mindenféle szakmai képzés nélkül. Munkája ellenértéke nem anyagiakban mérhető. Segítséget viszont
kap családjától, feleségétől, a gyermekek szüleitől és barátoktól. Így tudja
sikerre vinni még ezzel a csoporttal Egerben az országos seregszemlén,
(ami Demeter Zsuzsa nevéhez köthető) a Szélkötő Kalamona - botos bábdarabot.
1979-80-ban a Miskolci Rónai Művelődési Központ szervezésében Balogh
Sándorné (Mária) nénitől – a népművészet mestere – tanulhatott C kategóriás bábrendezői tanfolyamon. Mesterei voltak még: Híves László és
Tarbay Ede. Mária néni halála után sajnos volt alkalma látni, hogy a nem
megfelelő tárolás miatt az enyészeté lettek bábfigurái. - Életünkben Mária
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néni az egyik közös pont, mert nekem volt szerencsém a Ködmön bábcsoportban bábozni 4 évig a rendezése alatt a középiskolás éveimben. - Majd
budapesti tanulmányok következtek (1980-83 B kategóriás bábrendezői)
Montágh Imre, Koós Iván, Kós Lajos, Balogh Géza, Vízváry László mesterektől, kikre mindig nagy tisztelettel és nagyrabecsüléssel gondol.
1980-ban Miskolcon tanított a Miskolci 3. számú, később Kazinczy Ferenc
Általános Iskolában (1600 gyermeket befogadó intézmény), ahol bábcsoportja is lett később. Előtte Kurityánban vezetett bábcsoportot, akikkel a
Kalevala, ill. a Látomások-síkbáb c. Bartók zenére összeállított bábdarabbal eljutottak Zánkára, az Országos Gyermekbáb Fesztiválra. A miskolci
Egészségügyi Szakközépiskolai csoportjával adták elő a Csalóka Péterbotosbáb darabot, ami a B kategóriás vizsgadarabja is volt egyben. Velük
hozta létre a Három pajkos kiscica utazó bábdarabot is, mert erre is igény
mutatkozott.
Miskolcról Kurityánba költözött családjával. Itt a Bányász Művelődési Ház
Könyvtárát vezette, és a bányásztröszt nagyvonalú támogatásával az ottani gyerekekből álló bábcsoportjának berendezte - Weöres Sándor megzenésített verseire készített etűdöket – a vegyes technikájú bábjátékot. Ez
az úttörő mozgalom világa, ahol nem volt akadály a gyermekcsoportok
utaztatása, az országosan lefedett hálózatban az információáramlás gyorsan és eredményesen működött, és a versenyfelhívások hírei a legkisebb
településre is eljutottak. A válogatókon Kovács Kati és Gabnai Katalin is
megfordult. Vitte a lendület és megrendezte Liszt Ferenc Les Preludes-jét
- botosbáb, ahol is a színpad és díszlet - báb méretek gigantikusnak mondhatók, melyet 30-35 gyermek mozgatott. A stilizálásnak jutott a legnagyobb
szerep, hasonlóan a későbbiekben megrendezett Bartók Magyar képekhez-feketeszínház.
Felnőtt, főleg óvónőkből álló csoportjával a próbákat egy kazincbarcikai
óvodában tartották Flamingó báb együttes néven. Három narancs szerelme címmel, vayang figurákkal rendezett, 2 felvonásos darabja elmondása szerint hosszúra sikeredett. A felismerés az, hogy bábszínpadra nem
érdemes időben hosszú darabot rendezni, a műfaj nem bírja el. Ez a
bábegyüttes 2 évig működött A titokzatos Csókai bábdarabjuk volt az
utolsó.
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Később arra a felismerésre jutott, hogy a helyi intézményben (Miskolc) kellene bábcsoportot szervezni, és ideje árnyjátékkal színre lépni. Ehhez adott
volt az akkori osztálya, így megalapította a Zsarátnok bábegyüttest, és Bartók Gyermekeknek-árnyjáték lett a közös munka eredménye. Egy új technikával, két írásvetítő egymás mögé helyezésével oldotta meg a színváltásokat. Ezzel a technikával szinte rajzfilm-hatású minőséget lehet elérni. A
figurák mozoghatnak a vetítő felületén vagy a vászon mögötti térben is.
Rengeteg lehetőség rejlik benne. Én a főiskolás éveimben Sárospatakon a
’C’ kategóriás bábrendezői tanfolyamon (1986) láthattam először ezt a
technikát, ekkor találkozhattam személyesen Tóth Lászlóval. Megfogott ennek a technikának az egyszerűsége és nagyszerűsége, mert abban az időben minden osztályterem rendelkezett írásvetítővel. A gyermekekhez nagyon közel áll az árnyjáték és motiváltak maradnak mindvégig, mert újabb
és újabb megoldásokat lehet találni a játékhoz.
Majd egy teljesen más (párnabáb, botosbáb, élőszereplők) vegyes technikával a Magyarországi Angol Nyelvű Diák Drámafesztiválra készült a The
Three Little Pigs. Újszerű látásmóddal egy paródiát alkotott, amit Szegeden
az Országos Döntőn 1. díjjal jutalmaztak, valamint megkapta a legjobb
díszlet, rendezés és a legjobb fiú alakítás elismerését is. Ennek elkészült a
magyar változata is, mely Egerben szintén 1. helyezést kapott.
Maszkos bábfajtával a Pimpó lovag c. darab készült, valamint Arany János
Fülemüle c. mű adaptációja. Ezek a maszkok a gyermekek által tervezett
rajzokból születtek, és főleg hullámpapírból készültek.
Tárgyjátékok időszakában 15 etűd született (pl.: A só című asztali bábjátéknak az inspirációja a formákon alapszik és ennek tipikusan megfeleltek
a különböző italos üvegpalackok. Vékony karcsú a királykisasszony, a pocakos zömök pedig a király. Készült egy lapozható A/3-as méretű könyv,
mint háttér, felülről mozgatható síkfigurákkal, mellyel több mese is eljátszható. Ezek közül talán a legemlékezetesebb A nagyravágyó béka. Szereplői gumiból készültek, a béka egy applikált léggömb volt, amit autópumpával addig fújtak még szét nem durrant. Eközben hatalmas nevetések, felszabadult hangulat uralkodott, mert mindig fontosnak tartotta, hogy munka
közben motiváltak legyenek a gyerekek, szívesen „dolgozzanak” és egymást építő kritikával illessék. „A próbák alatt egy heterogén közösség tét
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nélkül játszik, ilyenkor megengedett a bohóckodás. Ha már van közönség,
akkor ösztönösen fegyelmezettebben viselkednek, mikor meg már nagyon
nagy a tét, mert egy megmérettetésre készülnek, akkor pedig már átérzik,
hogy a játékos hibája már az egész bábcsoport teljesítményét is befolyásolja. Rájönnek, hogy „csoportként kell működni és egymást mindenben
kell segíteni, meg kell tanulni összpontosítani.” Módszere, hogy minden alkalommal tiszta lappal értékeli a látottakat, és utána a jegyzeteiből közösen
értékelik a produkciót. „A próbafolyamat hosszú, fáradságos munka, ahol
meg kell fürdeni egymás verejtékében, úgy hogy a gyermekek munkáját a
messzemenően tiszteletben kell tartani.”
UV-technikával készült pl.: A csíkos halacska, mely nyertes lett Egerben,
majd Kodály Zoltán Háry-szvit tele metaforákkal, a zeneértő fülekre talált
képi megformálása zseniális az UV-fény színskálája igencsak szűkös,
mégis a realitást és az irrealitást kiválóan érzékelteti. Bemutatója 1995. október 27-én volt. Nevezetes, mert egy Észak- Magyarország újságcikk is
méltatta. 2002-ben a Csodamalom Bábszínház felkérte a Mese Szaltán
cárról c. darab rendezésére, melynek báb-és díszlettervezője Szentirmai
László volt. 2005 karácsonyára készített egy animációs filmet, homokrajzot: Adventi Gyermekrajzok címmel. Majd a Bartók +... Miskolci Operafesztiválon vállalta, hogy bábjátékokkal színesíti a repertoárt. Nagyszínpadra
kellet terveznie, amiben már rutinosnak számított, de időben hosszabb lélegzetvételű, 1-1,5 óra műsoridővel. 2006–2007-ben a Cantata Profana,
Magyar képek, Keresztszemesek, 2009-2010-ben a Gyermekeknek és
Háry János került bemutatásra. Volt szerencsém látni a 2009-es előadást,
mely a bábszínész tanfolyam mester és tanítványa megmutatkozásává
vált. Legalább 40-50 főt mozgatott, minden mozdulat követte a ritmust,
egyetlen bábos sem esett ki a szerepéből és élvezettel léptek a színpadra,
mindenki magáénak érezve és a sikerre összpontosítottak.
A gyermekek oktatásán kívül felnőtt tanfolyamokat is szervezett pedagógusoknak (óvónők, tanítók) Miskolcon, Sárospatakon, de az országhatáron
kívül is. Pl. Magyarfenesen (Erdély). Én is felkértem, hogy tanítson a 20082009-ben Sárospatakon a bábszínész-képzésben (a Szombathelyi Egyetem felnőttképzési rendszerében) többek között engem is, ami arról volt
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nevezetes, hogy az itt végzett 20 tanár, akik Szegedről, Budapestről, Salgótarjánból stb. Magyarország különböző pontjairól jöttek ide tanulni (mert
ezt a végzettséget írta elő a minisztérium) mert ezzel az oklevéllel a kezükben már taníthatják a magyarországi művészetoktatási intézményben a
bábjátékot!
Sárospatakon 2017 őszén a Huncutka Bábszínházban kiállíthattam Tóth
László életművének bábkollekcióját. Találkozhattam a Zsarátnok bábcsoport tajgaival, akik oly nagy szeretettel beszéltek Laciról, és minden egyes
bábról elmondták személyes élményüket, az önfeledt bábkészítés éjszakába nyúló folyamatát. A fentebb felsorolt bábok itt állnak előttem, a róluk
készült fotók, videók megőrzik mozdulataikat. Nyáron együtt kezdtük el a
berendezését. Jó volt megtapasztalni, hogy a látogató gyermekek milyen
önfeledten hempergőztek ebben a báb kavalkádban, és itták a bábművész
szavait. Minden erőmmel azon leszek, hogy ezek a bábok újra életre keljenek a Cogito Művészeti Iskola növendékei kezei között, és méltón megőrizhessük Tóth László és növendékei álmát.

Tóth László bábművész-tanár feleségével, Kovács Zsuzsával
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Huszárné Dégi Éva

A Tisza-parti MÓKÁS BOCSOK ma is mókáznak
Húsz éve annak, hogy nevet választott az első bábcsoportom magának.
Hogy honnan a nevünk? Mivel sokat nevettünk, játszottunk, mókáztunk az
együttöltött időkben, ebből jött a jelzőnk a MÓKÁS. Szegeden felnőtt emberek is báboznak, mi gyerekként úgy gondoltuk, hogy egyik kedvenc bábunk a medve után, mi BOCSOK-ként tudatjuk, hogy mi kicsikként is tudjuk
szórakoztatni magunkat, és más gyerekeket is. Ma is ezt tesszük a szegedi
Szent-Györgyi Albert Agóra Kulturális Központ bábszakköröseiként. Sajnos
már csak maroknyian, mert az aktív sport, a különórák, a rohanás kiszorítja
ezt a szép, de nem túl népszerű művészetet. Szerencsére még vannak
szép lelkületű szülők és gyerekek, akik felvállalják ebben a rohanó, acsarkodó világban is, hogy gyermekük megismerkedjen, és művelje ezt a különleges, lelket gyönyörködtető műfajt. Mivel a csoport eltérő korosztályú
gyerekekből áll (6-16 évesig 12 fő) nem könnyű a meseválasztás, és a bábtechnika kiválasztása sem. Szerencsére van egy kis mag, akik régebb óta
együtt báboznak, így az újaknak segítségére sietnek a tapasztalatukkal.
A 20 év alatt többször is eljutottunk Egerbe, ahol a gyerekek más gyerekcsoportokkal együtt szép eredményeket, és sok tapasztalatot szereztek. A
több éve bábozókra gondolva iparkodok új technikákkal megismertetni
őket. Tavaly marionett és asztali bábjátékkal foglalkoztunk a kesztyűs és
sík bábozás mellett, míg idén az árnyjátékkal ismerkedünk a kesztyűs és
marionett mellett. Minden évben próbálunk 1-1 darabot átmenteni az előző
évekből, amivel felkérés esetén játszhatunk más gyerekeknek is. Fellépünk, óvodákban, iskolákban, szüreti mulatságon, Mikuláskor, karácsonyi
rendezvényen, gyereknapon, kulturális rendezvényeken. Mivel szeptemberben mindig akad mozgás a tagok között, ez nem is olyan egyszerű. (Eddig még sikerült.) A tagok között vannak rendezői, bábkészítői vénával rendelkezők is, akik ötleteikkel megkönnyítik munkálkodásunkat. Remélem,
még sokáig teszik! Jó lenne, ha többen művelnék a bábozást, mely nem
csak szórakozás, de nagyon jó fejlesztőeszköz is. Mióta nem művészeti
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iskola keretein belül dolgozunk (2011) egyre több problémával küzdő gyerek talál meg bennünket, aki magatartászavarral, koncentrációs problémával, beszédhibával, szorongással küszködik. A bábjáték minden esetben
segített a problémák enyhítésében. Idén nyárra tervezzük a 20 éves szülinapi partinkat. 2018. július 6-án 18 órakor. Minden régi és új bábost, érdeklődőt szeretettel várunk az Agóra kamaratermében!

Bagi Márta

A Meseláda Bábcsoport története
A Meseláda Bábcsoport 1999 szeptemberében alakult a Magyar Bábjátékos Egyesület tagjainak önkéntes részvételével az Egyesület akkori elnöke: Mészáros Emőke kezdeményezésére.
Mindnyájunkat a bábjáték ügyéért való tenni akarás hajtott. Hamar megtaláltuk a közös hangot, s így jól tudtunk együtt dolgozni a közös célért.
Célunk az volt, hogy egy meseládából varázsoljuk elő a különböző népek
meséit. Így lett a nevünk: Meseláda bábcsoport. Az alapító tagok: Mészáros Emőke, Perneki Jánosné, Kovács Hedvig, Mezei János, Fehérvári Péter, Lovas Zsuzsa és Császár Ágnes voltak.
Az első mese, egy szlovák vásári bábjátékos népmese volt, címe:
Gáspárka, melyet marionett technikával adtunk elő, vicces keretjátékba
ágyazva, nagy sikerrel.
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Ezután elkezdtük bővíteni repertoárunkat, de hamar rájöttünk, hogy egysíkú lesz a játékunk, , ha ragaszkodunk a meseláda formához. Ezért közösen úgy döntöttünk, hogy csak a nevünkben tartjuk meg a meseládát, és
bátran felhasználjuk a többi bábtechnikát. Elkészítettük kesztyűs bábbal
Lázár Ervin: A kislány, aki mindenkit szeretett című meséjét és asztali bábjátékra egy, kínai mesét, melynek címe: A festményfeleség volt. Az érdekességét az adta, hogy árnyjátékot is alkalmaztunk az asztali bábjátékban.
Feldolgoztuk Petrolay Margit: Világszép kecskebéka, Andersen: A rút kiskacsa, Benedek Elek: Kolontos Palkó című meséit. Az elsőt kesztyűsbábbal, a másodikat árnyjátékkal, a harmadikat botos bábbal. A darabokhoz
mindenki hozta az ötleteit, s így formálódott a végső megoldásig a dramaturgia és a rendezés.
2oo2-ben megalakult a Meseláda Bábcsoport gyerektagozata is a tagok
gyerekeiből: Kovács Dorka, Abaffy Csenge, Abaffy Vera, Nagy Petra. Nagy
sikerrel képviselték Egerben a Gyermekbábos Fesztiválon a budapesti régiót több alkalommal is. Gárdonyi Géza: A komédiás disznó című meséjét
(asztali bábjáték formában), valamint Molnár Andrea: Virágverseny című
meséjét (tálcás bábjátékként) adták elő. Nagy Petra Kínában képviselte a
magyar gyermek bábosokat a Virágverseny című darabbal. Folyamatosan
bővülő műsorunkkal egyre több, és szerteágazóbb felkérésnek tudtunk eleget tenni.
Meghívásokat kaptunk különböző fesztiválokra, rendezvényekre, iskolákba, óvodákba, művelődési házakba nemcsak Budapesten, hanem vidéken is.
Rendszeres résztvevői vagyunk a
 Pedagógus bábfesztiválnak
 Templomi bábjátékos fesztiválnak
 Dunakeszi Tücsökébresztő fesztiválnak
 Kelenvölgyi bábjátékos találkozónak
 Kiskunhalasi szüreti fesztiválnak
 Pest megyei Természetbarát Szövetség rendezvényeinek
 Aquincumi Florália ünnepi mulatságnak
Kispesti Evangélikus Testvérközösség vasárnapi iskolájának
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Felléptünk többek között:
 a Gödör Klubban
 a Fonó Budai Művelődési Házban
 a Millenáris Parkban
 a Center színházban
 Kapolcson, a Művészetek völgyében
 a Szentendrei Skanzenben
 a Közlekedési Múzeumban
 az IBS-ben
 a Deák téri Evangélikus templomban
 a Pedagógiai Intézetben művészeti gálán
 a Nemzeti Örökség Kulturális Minisztériumában
 a Mamut II. Kölyökklubban
 a Petőfi Irodalmi Múzeumban
 a Józsefvárosi Galériában
 az Amerikai Alapítványi Iskolában
 az Írószövetségben
 a Kozák téri Művelődési Házban
 a Cserepes Házban
 az Állatkertben
 a Hermina úti Zeg-zug bábos klubban
 Pécsett, a Nemzetközi Árnyjátékos Fesztiválon
 a Török Kulturális Központban
 a TV Kultúrház című műsorának felvételén
Szerteágazó tevékenységeink révén bekapcsolódtunk a Heim Pál gyermekkórház Ágyszínház tevékenységébe, hogy megkönnyítsük a beteg
gyermekek kórházi tartózkodását, s elfeledtessük velük a kezelések fájdalmait. Több alkalommal meghívást kaptunk a „Nem adom fel” autisták által
vezetett Szűz utcai klubba, és a Dankó utcában, az evangélikus hitoktatók,
szociális munkások képzésére is.
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Nyári táborokban szórakoztattuk a táboros gyerekeket előadásainkkal.
Nem kis büszkeségünkre eljutottunk Erdélybe Kolozsvárra, és Örményországba, Gyümribe, ahol sikerrel képviseltük a magyar bábjátszást az
UNIMA nemzetközi fesztiválján.
Szerencsénkre olyan szakemberek segítik munkánkat, mint Giovannini
Kornél, aki Heltai Jenő: Szépek szépe című darabját rendezte velünk, valamint Urbán Gyula, aki Móra Ferenc: Aranyszőrű bárány, és saját verses
meséjét, A sün és a nyúl versenyfutása című mesét állította velünk színpadra.
Olyan nagyhírű szakemberektől tanulhattunk, mint Koós Iván, Lellei Pál,
Koryurek Vera, Lengyel Pál, Nánai István, Dúró Győző, Lénárt András.
A közös élmények és a munkák, gyötrő próbák, vidám gegpartik, a számos
szakmai vita igen szoros közösséggé kovácsolták a csapat tagjait. Segítjük
egymást a magánéleti nehézségek megoldásában is.
Voltak tagcserék. Perneki Jánosné, Mezei János, Fehérvári Péter és Lovas
Zsuzsa kiválásával Mészáros Gyöngyvér, Szalay Hajnalka csatlakozott egy
ideig, majd az ő távozásuk után Vári Ildikó, Bagi Márta és Bajor László lettek a csapat máig is játszó tagjai Kovács Hedvig és Császár Ágnes mellett.
A Meseláda Bábcsoport egy igazi kreatív alkotó közösség. A darabjainkat,
és hozzá a bábokat is magunk készítjük el. Működésünk eddigi 18 éve alatt
több mint 40 mesét dolgoztunk fel, 22 előadásunk volt országszerte.
Sokféle darabot játszottunk. Pünkösdölő, Márton nap, Hanuka, Purim,
Nagylelkű fa, Betlehemes, Télapós mesék, Piros tojás, Húsvét, Hanukai
fánk, Bálám szamara Grimm: Békakirály, Móra Ferenc: A kismalac és a
farkasok, Két kecskegida és a farkas, A három kismalac és a farkas alapján
a Farkaséhes vagyok. Petőfi Sándor: Arany Lacinak, János Vitéz Meseországban, Mézeshuszár, Kelta monda, Aquincumi vigasságok című darabokat tartjuk folyamatosan műsoron.
Az Egyesület felkérésére ezután is szívesen teszünk eleget azon feladatoknak, amelyek kapcsán a bábjátszást népszerűsíthetjük.
Mivel Bagi Mártának, Kovács Hedvignek, Vári Ildikónak és Császár Ágnesnek van bábos végzettsége a csoportból, így előadóként is részt tudunk
venni a Magyar Bábjátékos Egyesület szervezte továbbképzésekben.
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Fesztiválokon zsűritagoknak delegálnak minket, hogy gyakorlati tapasztalatainkat megosztva színvonalasabbá tehessük az óvodai bábjátékot, a
gyermek, és amatőr bábcsoportok munkáját segítsük, s minél szélesebb
körben érzékeltessük a bábjáték varázsát.
Vári Ildikó

Csoda, a bábbal
Igen, csoda a bábbal!
A gyakorlott bábcsoportvezetők nem lepődnek meg ezen, hiszen tudják,
hogy milyen hatása van egy bábelőadás előkészítésének, megteremtésének, színpadra állításának, majd megmérettetésének. Egyszerre megélik,
és létrehozzák a csodát, és ez az, ami tanítóként arra ösztönzött, hogy
életre keltsek egy gyermekekből álló bábcsoportot, mely 2002 óta folyamatosan működik.
Az első mesefeldolgozásunk, Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé című meséjéből A répa című fejezet volt, ez ihlette nevünket, a „kőbányai mazsolákat”,
a Kőmazsikat. Hamarosan a Budapesti Gyermekbábos Találkozókon is
részt vettünk, és a siker nem maradt el. 2007-ben beléptem a Magyar Bábjátékos Egyesületbe és tagja lettem a felnőttekből álló Meseláda bábcsoportnak. 2009-ben felkért, az akkor még Kőbányai Gyermek és Ifjúsági
Szabadidőközpont vezetősége, hogy indítsak náluk egy bábszakkört, így
megkezdte működését a Kőszirmocskák bábcsoport is. Lelkesedésem
egyre nagyobb lett, és mindkét csoportommal eljutottam Egerbe, a Gyermekbábosok Országos Találkozójára, ahol kisebb és nagyobb sikereket is
elértünk.
Időközben elvégeztem a drámajáték-vezetői, bábszakkör-vezetői tanfolyamot. Folyamatosan tanultam, információkat gyűjtöttem, olvastam e témakörben, és aktívan báboztam én is. Két sikeres pályázat, számos fellépés,
fesztiválokon való szereplés gyarapította tapasztalataimat. Különös kiváltságban is részem volt, és még van is, mert bábosként és csoportvezetőként
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is átélhetem a csodát, ami sem egy bábszínésznek, sem egy rendezőnek
nem adatik meg egyszerre.
2016-ban, megszerveztem a MBE égisze alatt a 22. Templomi Bábjátékos
Találkozót, melyre gyermek és felnőtt bábcsoportok is érkeztek Szegedről,
Debrecenből, Celldömölkről, hogy csak néhányat említsek.
Éreztem, hogy tennem kell a bábjátékosok ügyéért. Mindenhol igyekszem
népszerűsíteni ezt a műfajt. Arra törekszem, hogy a bennem lévő lelkesedést átadjam azoknak, akik hisznek még a bábozás erejében és abban,
hogy ez egy olyan eszköz a kezünkben, mellyel hozzájárulhatunk a gyermekek szebb, színesebb, gondtalanabb életéhez. Próbálják ki, használják
ezt a lehetőséget, akár nevelő, akár terápiás, akár szórakoztató céllal! Oldjanak meg segítségével konfliktusokat, enyhítsék a gyermekekben lévő feszültségeket, erősítsék általa a közösséget, vagy egyszerűen adjanak élményt a közönségnek, önmaguknak! A hatás nem fog elmaradni, mert a
bábjáték a gyermek lelkivilágához közel álló műfaj. Képszerű, dramatikus,
szenvedélyes, mozgalmas, szórakoztató, változatos, motiváló, aktivizáló,
művészi erővel bíró, speciális, jelképes, ezáltal a gyermekek érzelmi világát
könnyen megközelíthetővé teszi. Értékközvetítő, értékteremtő ereje erős,
segíti a gyermekeket kiigazodni az emberi kapcsolatok bonyolult rendszerében, elősegíti lelki, testi fejlődésüket, sikerélményhez juttatja őket, mozgósítja kreativitásukat, lehetőséget ad a kibontakozásra, hagyományt teremt, segít megőrizni csodálatos anyanyelvünket. Sorolhatnám még jótékony hatásait, de már csak egyet szeretnék kiemelni.
A bábjáték által más világba röpíthetjük a gyermekeket, a csodák világába,
ahol minden megtörténhet és egy mese erejéig kiszakadhatnak a mai zaklatott világból.
Visszatérve Egerre, az ott rendezett találkozókra, versenyekre. Ez a csodálatos város évtizedek óta az a színhely, ahol az ország legjobb bábcsoportjai találkozhatnak, ismerkedhetnek, kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek, ötleteket meríthetnek. Ahol egy komoly szakmai zsűri veszi mikroszkóp alá a csoportok és vezetőik munkáját, ahol mindenki kap hideget(,)
és meleget, ahol sírás és nevetés váltja egymást. A rengeteg munka, befektetett idő, energia próbára teszi a gyerekek és a csoportvezetők állóképességét, kitartását és türelmét, de ha az előadás közvetíti „az üzenetet”,
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a közönség tapsol, akkor mindez eltörpül, és megmarad a sikerélmény. Sok
ilyen találkozóra lenne szükség, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az
emberek érdeklődése elfordult a csodálatos mesevilágtól, a képzelőerőt
megmozgató, csodákkal, erkölcsi tanulságokkal, vidámsággal teli népmeséktől, meséktől. Így aztán másfél nap is elegendő egy országos verseny
lebonyolításához.
Az egri találkozók már az „úttörő korszakban” is voltak, és akkoriban még
minden iskolának volt legalább egy bábcsoportja, így 2000-2500 csoport is
működött az országban, ezek helyi válogatókon, megyei versenyeken mérték össze erejüket, majd a legjobbak, általában megyénként egy-egy, Budapestről két bábcsoport juthatott el Egerbe. A rendezvény alig fért bele két
és fél napba. Jelenleg ott tartunk, hogy a csoportok, ha vannak is, elszigetelten működnek, úgy kell őket felkutatni. Néhányuk rövid életű, feltűnnek
és eltűnnek. Mi az oka ennek? Erről egy egész tanulmányt lehetne írni, de
ez nem az én feladatom. Én csak végzem a dolgom, és másokat is erre
biztatok. Akkor talán ismét a dobogó felső fokára kerülhet ez a csodálatos
műfaj!
Végül szeretnék közreadni egy verset, melyet kolléganőm írt, a bábos gyermekeink oklevelére.
A bábok
Élettelen kis figura a báb,
Nem érez, nem hall, nem lát.
Életet Te lehelsz bele.
Ahogy mozgatod, jár a lába, keze.
Beszélni is általad tud,
Alakít jót, majd átalakul,
S játszik gonoszt- ártatlanul.
Ha akarod, sír; ha akarod, nevet,
Ha akarod, ha nem -észrevétlenAzonosulsz vele.
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Átérzed örömét, bánatában osztozol,
Már hiszed, hogy Ő te vagy,
Nem gondolkozol.
Lehet kesztyűs vagy zsinóron mozgatott,
Ujjbáb, esetleg pálcás vagy nyeles,
Neked Ő mindig engedelmes, kezes.
Egy igazi jó barát, ki nem kér, csak ad,
Örömöt, igazságot, vigaszt.
Emberek közt épít láthatatlan hidat.
Nem mindegyik Vitéz László,
Palacsintasütővel hadonászó,
De az összes aranyos és bájos!

A Kőszirmocskák bábcsoport Kemény Henrikkel 2009. dec. 21-én
a Zeg-Zug Művelődési Házban
Kemény Henrik, Tomka Ivett, Tomka Diána, Barf Lili, Barf Linda, Pilny Angéla,
Kónya Imola, Kónya Viola, Székely Márk, Vári Ildikó

Köszönjük, hogy vagytok nekünk, BÁBOK!
Budapest, 2018. január
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Katona Irén

Visszaemlékezés a Bárándi Lúdanyó Bábcsoport
életére (1970 – 1995)
Vannak csodák az életben! Csak hinni kell bennük! A bábjáték a csodák
művészete. Akit rabul ejt a csoda, azt fogva tartja, és küzdelmek árán is
törekszik arra, hogy ezt a csodát újra és újra átélje.
25 év alatt újra, és újra átéltük ezt a csodát, amikor a holt anyag megelevenedett, és a képzelet szárnyra kelt hirtelen a játék és a mese varázslatos
világában. Hamar eltelt ez a 25 év, hogy a Lúdanyó Bábcsoportba hívtuk,
és vártuk a gyerekeket. Ez idő alatt több mint 300 gyermek vett részt e
közösségben.
Hogy is kezdődött? Az egész olyan, mint a mesében: egyszer volt, hol nem
volt. 1969-ben szülőfalumba hazakerültem óvónőnek. Báránd gazdag kulturális hagyománya nyomán, itt még akkor is egy pezsgő életet találtam. A
testületben baráti közösségre leltem, szeretettel befogadtak.
Az iskolába menő gyermekek és saját fiam útját figyelemmel kísértem. Osztályfőnökeikkel való szoros baráti kapcsolat azt eredményezte, hogy egy –
egy osztályt segítségemmel készítettünk fel a kulturális seregszemlékre.
Egyszer éppen osztályfőnök nélkül maradt a fiamék osztálya, felkértek segítsek felkészülni a kulturális szemlére. Esténként műhellyé alakult át az
otthonunk, a gyerekekkel együtt tervezgettük a bábdarabot, szüleikkel varrtuk a bábokat. Így született meg – Kormos István: Muzsikás kismalac c.
verses meséjéből az első önálló bábdarab. Az odaadó munka elnyerte jutalmát, melyet 25 éven át folytattunk lelkesen. Játékainkra a kísérletező
kedv volt jellemző, többféle játékstílust kipróbáltunk. Szépséges meséket,
szokásokat, történeteket játszottunk el (40 darabot) különféle bábtechnikákkal – sík, kúp, árny, kesztyű, marionett, maszkos, vajang – a gyerekeknek, és gyermekkorukra visszaemlékezni tudó felnőtteknek. Ma már talán
megmosolyogják az önfeledten éneklő, játszó embereket, félünk kimutatni
érzelmeinket. Pedig nagyon fontos, hogy halálunkig megőrizzük a gyermeki tisztaságot. Mi sokszor, és sokat kacagtunk a 25 év alatt. Sokszor alig
tudtuk folytatni a próbát(,) serdülőkori huncutságaik idején. Hagyjuk abba
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gyerekek! – mondtam néha. „Nem, nem hagyjuk abba, bábozzunk Irénke
néni!” – mondták.
Amikor ki kellett állni a nézők elé, soha nem vallottunk szégyent. Persze
megküzdöttünk a mostoha körülményekkel, és magunkkal, mire az élettelen holt anyag megelevenedett, életre kelt. Számomra ezek a pillanatok
feledhetetlenek maradtak, amikor a nagy küzdelmekben, egyszer csak az
izzadságot magunk mögött hagyva(,) már csak a könnyedséget éreztük, a
játék örömét. Az egész csoport együtt lélegzett, magával ragadta őket a
játék. Már minden olyan természetes volt, el lehetett felejteni a szöveget,
tudtak rögtönözni. A számtalan közös élményből nagyon sok mindenre
nem emlékszem már, kik, mikor, hol játszottak, de a felemelő pillanatok
örökre bevésődtek. Különösen a próbák jelentettek számomra örömet, amikor szép összjáték született. Egy-egy szép mozdulat, amikor a Hold vagy
Nap szépen kúszott fel az égre, egy hang, vagy hangszer úgy tudott megszólalni, hogy szépségébe beleborzongtam. Csak együtt, egy szívvel – lélekkel születhetett meg a csoda, mindenki egyformán fontos volt. És a családi háttér is, a szülők segítése, támogatása. Az iskola, hol mindig kaptunk
segítséget nevelőktől, karbantartóktól. Fontos volt, és mindig is fontos az
erkölcsi megerősítés, tapasztalni, hogy mások is számon tartják munkánkat, együtt örülnek velünk, osztoznak sikereinkben. Munkánk során nagyon
sok elismerésben volt részünk. Négyszer szerepeltünk a Televízió Gyermekbábosok Fesztiválján, Eger, Zánka, Csillebérc országos fesztiváljain,
Pécsi Nemzetközi Bábfesztiválon. Két darabunkat (Két bors ökröcske,
Gyuricskák basameg) – Nívó díjjal jutalmazták,1990-ben Kiváló Együttes
Miniszteri kitüntetést kaptunk. Ezen kívül számtalan arany- ezüst, és más
elismerő okleveleket.
Meggyőződésem, hogy élő közösségek nélkül nincs műveltség. Lehet nagy
tudásunk, hatalmas könyvtárunk, ha nincs meg bennünk a cselekvő szeretet. A vágy, és akarat, hogy átadjuk másoknak akár szerény tudásunkat is,
és közösségben éljük meg, ami ránk hagyományozódott.
Játékainkban legtöbbször a magyar népmese kincsestárából merítettünk.
Előadásainkból a humor, tréfálkozás, a minden bajból vidáman felállni tudás sugárzott. A magyar népmese a legmagasabb szintű örökségünk. Minden embernek meg kellene találni saját meséjét, ami kijelöli az életútját.
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Fontos volt, hogy olyan mesét, mondát válasszunk, amit szeretnek, és akár
évekig is szívesen játsszák. A gyermek azzá válik, amit játszik, ezért csak
tiszta forrásból szabad merítenünk, mely által nemesebbé válhatunk. A versenyek, bemutatók nagy próbatételek voltak számunkra.
A megmérettetés is fontos, hogyan tudjuk összeszedni magunkat, rendeződni, egymásra figyelni. Nagy izgalomban voltunk minden fellépés előtt,
és persze mindig otthon maradt valami, vagy kiesett egy-egy szövegrész
az emlékezetből, de minden helyzetben kivágták magukat.
Mennyi szép bábjátékban gyönyörködtünk egy-egy fesztiválon! Megtanulták kritikus szemmel értékelni egymást, és saját munkájukat, elfogadni a jó
szándékú bírálatot, meglátni mások munkájában is a szépet. Volt, amikor
megjegyezték, hogy ez jobb volt, mint a mi előadásunk.
Mi, amatőrök hozzá mertünk nyúlni olyan remekművekhez is, amivel nehezen birkóztunk meg. Mentségünk csak a jó szándékunk, meg az, hogy mindig volt avatott mester, aki útbaigazított. Az ő szakmai támogatásuk, a szervezők segítőkészsége kísérte munkánkat.
Feledhetetlenek a kirándulások, a sok vidám együttlét. Mindig szállt a dal
bármerre jártunk, játszottunk, tréfálkoztunk, kacagtunk. Én bízom benne,
és hiszem, hogy semmi nem történt hiába.
A gyermekkorban megélt sok örömteli együttlétből sok-sok minden elraktározódik, amiből később erőt meríthetünk. Begyűjtöttük a szeretetet, tudást,
és most rajtunk a sor, hogy átadjuk a következő nemzedéknek.
Különösen szülőfalunkban, Bárándon rendszeresen tartottunk előadásokat
óvodában, iskolában, munkahelyeken, de a környező településeken is. A
jeles napok, ünnepek adták ezeknek alkalmát. A bábszínházi élmények hatással voltak a felnőtt közösségekre is. Időnként, pl. farsang táján összegyűltünk, játékos kedvű pedagógusok, iskolai, óvodai dolgozók, férjeik, feleségeik, diákok, volt bábosok. Játszottunk, kacagtunk, kacagtattunk. Feledhetetlenek számomra ezek a játékos esték. Kívánom, hogy e játékos
kedvet még sokáig megőrizzék.
1988-tól dr. Arany Erzsébet főiskolai docens, külső munkatársunk vezetésével új országos óvodai szemléletváltást, és annak módszerét dolgoztuk
ki. Kiemelt szerepet kapott a bábjáték, mint módszer. Megtanultuk a színházi bábjátékot. Óvó nénik, dajka nénik munkájával élővé vált a sok-sok
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mese. Ebből eredt a gyermekek bábjátéka. Az óvodai életet átszőtte, és
úgy tapasztalom az óta is jelen van az élő, és bábjátékkal életre kelt mese.
Örömmel tölt el, hogy az óvodában vannak tovább vivői e kimunkált módszernek, és tartalmilag a tiszta forrásból merítenek.
A bábjáték nem nélkülözheti a néprajzi ismereteket, belőle táplálkozik. Bábos életünk során, lassan a hagyományok megélése erősödött meg. A betlehemi szokások gyűjtésével, játékával indult, és egyre gazdagodott a dramatikus szokások játéka. A bábjáték azonban végig jelen volt, és jelen van
nyári felnőtt, vagy gyermek táborokban. A hagyományműhelybe járó gyermekek évtizedeken át szívesen rendezték és játszották saját meséiket.
Bízom benne, hogy a Nagy Egészben megvolt a helye, jelentősége, talán
küldetése is ezeknek az alkotó közösségeknek, melynek minden tagja –
úgy gondolom – a maga módján elmondhatja önmagáról:
„Egy hang voltam az Isten énekében
És kár lett volna el nem hangzanom.”
Vízvári László
Szabó Katalin

Volt egyszer egy Csillagocska...
„Bármihez, amit megtehetsz, vagy megálmodsz, fogj hozzá!
A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.” - Goethe
Valamikor régen, a Nyíregyházi főiskolán egy tanító szakos hallgató szakdolgozati témák között keresgélve rálelt Arany Erzsébet tanárnő ajánlott
témájára: „A pedagógiai bábjáték, - mint módszer- pszichológiai jelentősége az alsó tagozati oktató- nevelő munkában.”
Anyagot gyűjtve felkereste a „Mesekert” bábszínház vezetőjét, Bárdi Margitot, aki azonnal bevonta őt a folyó képzésekbe, a megye mozgalmas bábos életébe. Mindjárt az NPI tanfolyamok kellős közepén találta magát,
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előbb bábcsoport vezetést, majd bábrendezést tanult, és a sorsa megpecsételődött. Ő Szabó Antalné, Kati néni, aki 40 éve köteleződött el a bábjáték világával
1977-ben Nyírtasson pályakezdő tanítóként első bábcsoportjának még a
Bábjátékos Kiskönyvtárból választott darabokat, hogy előadásukkal elkápráztassák az iskola és óvoda gyermekeit. Hétvégenként buszra szálltak,
hogy bábos bérleti előadásokat lássanak Nyíregyházán.
1982-től az Ajaki Általános Iskolában ének tanárként kezdett dolgozni, majd
20 éven át volt: tanító és napközis nevelő, énekkar- furulya zenekar vezető,
osztályfőnök, munkaközösségi vezető, SzMK összekötő tanár, igazgató
helyettes, közművelődési felelős. Patronálta a Bokréta citera zenekart és a
Kaláris tánccsoportot, táncolt a felnőtt táncosok hagyományőrző csapatában. Felnőtt színjátszó csoportot szervezett, maga is szerepelt az előadásokban. Minden megszerzett ismeretét, szakmai tudását beépítette a csoportok előadott történeteibe.
Csillagocska bábcsoportját 1983-ban alapította az Ifjúsági és Művelődési
Ház fenntartásában és folyamatosan vezette Általános Művelődési Központtá alakulása idején is 2010-ig, amikor az akkori települési és iskolai
vezetők nem engedélyezték további működésüket, így az 28 év után megszűnt.
Minden bemutatott darabját, a fellépések jeleneteit maga írta, rendezte; bábokat, díszleteket, jelmezeket tervezett és készített műsoraikhoz. Mindig a
csoportokba járó gyerekek adottságai, készségei határozták meg darabválasztását. A személyre szabott történetekben a szereplők jól érezték magukat, ez is lett sikerük egyik titka.
A diákok kedvelt tanára, többek „Oszija” volt, csoportjai az osztályába járó
tanulókból szerveződtek, akik ötödikes koruktól kerültek be a csapatba.
Hozzájuk csatlakoztak a kisebb-nagyobb testvérek, barátok, bábozás iránt
érdeklődők. Az alapító Csillagocskákat alig 1 éves együtt munkálkodás
után a televízió képernyőjéről ismerhette meg az ország.
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1984: Játsszunk bábszínházat!
Budapest- TV felvétel, Az aranylúd

Az iskolában ranggá vált bábosnak lenni, ezért a számos jelentkezőnek
„felvételi gyakorlatokat” kellett teljesíteni. Senkit nem utasítottak el a játéktól, volt a tagok között beszédhibás, SNI-s és BTMN-s gyerek is, akit a
megfelelő szerepekben erősített a közösség.
A csoporttagok közül többen zeneiskolába jártak, zongoráztak, citeráztak,
furulyáztak, vadászkürtön játszottak, énekkarban énekeltek, néptáncoltak,
klasszikus táncot tanultak, ezeket a készségeket, képességeket kamatoztatták előadásaikban. Bemutatóikkal mindig valami újat, meglepőt közvetítettek, drámás keretjátékba ágyazott előadásaikban színészi képességeiket is megmutathatták a bábosok. Sok népdalt szerettek meg, valamennyi
darabjukban fellelhető valamilyen hangszeres kíséret, aláfestő zenei betét
és gyakori a táncos jelenet is.
Mesék feldolgozásai, (Az aranylúd, A szegény ember és az ördögfióka, A
banya, A rátarti egérkisasszony, A talléros kalap, A kiskondás, Péter és
Pál) Mátyás király történetek, klasszikus irodalmi művek bábos változatai,
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( Don Sajn, Mirandolina, Rózsa és Ibolya, Jóka ördöge, Melyiket a 9 közül?)
lakóhelyük híres népszokásai, (Dörzsölő, Gyöngykoszorú, Megy a kosár)
az igen látványos fekete színházi alkotások, (Álom, Clayderman, Eliramlik
az élet, Idővarázs, Ördögi kör, Megtaláltalak?!) népi komédiák, színjátékos
történetek magas színvonalú előadásai tették híressé a bábcsoportot. Meghívásra sok óvodában, iskolában, művelődési házban, munkahelyek ünnepi alkalmain szerepeltek, évente új műsorokkal szórakoztatták a gyermek és felnőtt közönséget.
1987-ben Kiváló munkáért kitüntetésben részesítette a csoportvezetőt a
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa. 1989-ben Kiváló Együttes kitüntetést kaptak a Művelődési Minisztériumtól.
Az általános iskolát elhagyó gyerekek a középiskolákból visszajártak bábozni, ők lettek az ifjúsági csoport, legtöbben 5-8 éven át báboztak. Bekapcsolódtak a diákszínjátszás versenyeibe és bábosként gyakran megelőzték
a színjátszó csapatokat. A gyermek- és ifjúsági korcsoporttal állandó, eredményes bemutatkozói lettek a megyei és országos báb és színjátszó versenyeknek, fesztiváloknak, a Tiszántúli Pedagógiai Bábjátékos napoknak:
országos I-II-III helyezések, fesztivál díjak, különdíjak jelezték eredményességüket.
Voltak főiskolásként, katonaként is visszajárók, aki közül egyik csapatuk
„Eliramlik az élet” című feketeszínházi műsorukkal 1996-ban az MTV Ki mit
tud? vetélkedőjében 1 szavazattal maradtak le a döntőről. Nemzetközi szereplések is tarkították hétköznapjaikat, bemutatkoztak Lengyelországban,
Szlovákiában, Belgiumban részt vettek nemzetközi játékfesztiválon.
A 90-es évektől nyaranta az összeszokott ificsoporttagok a Spori Sport
Egyesület támogatásával Szurdokpüspökiben, Tokajban táborozó sportolóknak tartottak szórakoztató előadásokat és feledhetetlen élményeket
gyűjtöttek. A kisebbek a Vásárosnaményi Tisza partján táboroztak, ahová
mindig elkísérték őket szüleik, akik meghatározó közösséget alkottak a település életében. A csoporttagok között a mai napig tartó barátságok alakultak.
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A próbákon gyakran elhangzó „nem tudom, nem lehet megcsinálni” kifejezések eltűntek a gyerekek szótárából, mert az ízig-vérig pedagógus csoportvezető mindenkit meggyőzött arról, hogy a személyiségére szabott
szerepekben igenis mindenki tudja és meg lehet csinálni, semmi sem lehetetlen. A bábosok ünnepélyek, bemutató fellépések, versenyek, fesztiválok
ünnepelt szereplői lehettek, ahol a nézők tapsa és díjak sokasága jutalmazta eredményességüket. Megtapasztalták, hogy a színpadi szereplés
bátor kiállásra nevel, a közönség jelenléte, biztató tapsa állandó megerősítővé vált számukra, melyek segítségével sok-sok gátlást leküzdhettek.
Mindazok, akik színpadon kiállták a közönség tekintetét, későbbi életükben
építő módon alkalmazhatták szerzett tapasztalataikat.
Ajak népi hagyományainak felelevenítése, szokások ápolása az értékek
megőrzése és megörökítése természetes volt a vezető és a csoporttagok
számára. Hagyományápoló tevékenységük a televízióban is eljutott soksok érdeklődőhöz. A bábos szülők segítették kutató munkájukat. Sok ritka,
muzeális értékű eszközt, népi viseletet adtak át a csoport számára, amelyek az előadásokat élővé varázsolták. Segítettek a bábok, díszletek, kellékek elkészítésében, gyakran elkísérték a gyerekeket a versenyekre. Kati
néni ismerte a falu apraját-nagyját, megkeresték az élet apró örömeiről mesélő idős nagyszülőket, jegyzetelték élettörténeteiket, népdalokat tanultak
tőlük. Megtalálták azokat a varró asszonyokat, akik elkészítették az eredetit
mintázó bábos viseleteket.
Az idős emberek fiatalkori ismerkedési alkalmait, a házasságkötés rituális
szokásait bemutató „Dörzsölő” és „Gyöngykoszorú” műsorukban a bábok
és a bábosok által büszkén hordott színpompás népviseletben gyönyörködhettek a nézők.
1985: Országos Úttörő Bábfesztivál, Zánka- Fesztivál Különdíj, Dörzsölő
1987: Országos Úttörő Bábfesztivál, Eger- tárgyjutalom, Gyöngykoszorú
1989: Játsszunk Bábszínházat! VIII. Országos televíziós fesztivál, Budapest -TV
felvétel, Dörzsölő
1999: Gyermekbábosok Országos Fesztiválja, Eger- I. helyezés- Gyöngykoszorú
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Szabó Antalné bábos tudását, tapasztalatait szívesen megosztja másokkal: Báboktatói tanfolyamokat vezetett óvónőknek, pedagógusoknak; az
alapfokú művészetoktatás Bábjátékos tantervi programját lektorálta; szakértőként, a művészeti iskolák minősítését végezte szín-bábművészeti
ágon; szaktanácsadóként tanító tantárgygondozó, az intézményfejlesztés
és a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának
segítése a szakterülete.
2002-től a Székelyi általános iskola igazgatójaként drámapedagógus és fejlesztő tanár szakképesítést is szerzett, mert a teljes személyiség sokoldalú
kiteljesítését, az embernevelést, jellemnevelést, érzelmi nevelést kiemelten
fontosnak tartja. Az iskola tanulóinak többsége halmozottan hátrányos
helyzetű, akik integrált nevelését segítette a bábjáték és a drámajáték.
Mózsi csoportját nyugdíjba vonulásáig, 2017-ig vezette. Ez a csoport is
bronz, ezüst és arany minősítéseket ért el bábosként, színjátszóként, 2017ben Arany minősítést kaptak Egerben a Gyermekbábosok Országos Fesztiválján.
Az egykori szakdolgozat meghatározta 40 éves pedagógusi munkásságát,
a fenntartók támogatása mellett ezermester férje segítő részvétele tette lehetővé az eredmények elérését.
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2016-ban a Magyar Bábjátékos Egyesület Mészáros Vincéné díjban részesítette.
2017-ben az MBE elnökségi tagjának választották.
A fenti sorokat lejegyezte három gyermeke közül: Szabó Katalin, aki Tamás és Gergely
testvérével tagja volt a Csillagocska bábcsoportnak.

Ajak, 2018. 01. 17.

Eredményes CSILLAGOCSKÁK

Szirtes Józsefné
Ciróka-Piróka
Különös történet Dr. Juharosné Molnár Piroska kecskeméti óvodapedagógus, UNIMA Diplomás bábpedagógus története. Sorsa szorosan össze78

fonódik a magyarországi bábszínházak, bábjátszás sorsával.
Piroska a hetvenes években, a kecskeméti Óvónőképző Gyakorló Óvodájának óvónőjeként, Dr. Bakkay Tiborné által került kapcsolatba a bábjátékkal. Éva nénivel számtalan bábos konferencián, fesztiválon, továbbképzésen, műhelyen vettek részt, közben élethosszig tartó szakmai és baráti kapcsolat alakult ki vele, és a bábjátékkal.
Az ő javaslatára került a Ciróka Bábegyüttesbe, amit Báron László, az Óvónőképző rajztanára vezetett. A bábjáték csodálatos világa valósággal elbűvölte. A bábos közösség izgalmas tevékenysége, a próbák alkotó légköre,
a szereplések sikere nagyon vonzó volt számára. A benne rejlő kreativitás,
esztétikai érzék, alkotási és szereplési vágy teljesedhetett ki ebben a műfajban.
Az amatőr bábjátszás ekkor virágkorát élte. Országszerte alakultak bábcsoportok. A műfaj óriási léptekben fejlődött. Nem csak mennyiségi, de jelentős minőségi fellendülés tapasztalható. Egymás után születtek a bábjátékos fesztiválok. Békéscsabán a Nemzetközi Gyermek Bábfesztivál, Pécsen a Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál.
A Cirókások ezekre az alkalmakra mindig nagy lelkesedéssel készültek,
hiszen ide a világ minden tájáról érkező amatőr és hivatásos bábművészek
hozták el produkcióikat. Bábtípusok, technikai megoldások gazdag tárházát vonultatták fel az előadók, melyek életre szólóan gazdagították tudását,
fantáziáját, bőséges élményt nyújtottak. A látnivalókon túl, itt lehetett találkozni, tapasztalatokat cserélni a szakma legkiválóbb képviselőivel. ( Kós
Lajossal – Bóbita- Pécs, Lenkeffi Konrád-Békéscsaba- Napsugár, AstraVízvári László, Séd Teréz, Mészáros Vincéné, Gabnai Katalin, Nagy Katalin)
Piroska aktív tagja volt a bábcsoportnak, több darabhoz is ő készítette a
bábokat. A Megyei Művelődési Központ felépülésével elsőként kezdett játszóházas foglalkozásokat vezetni. Rendszerint bábelőadást követően valamilyen bábot készítettek a gyerekek - a látott meséhez kapcsolódva-, amit
azután magukkal is vittek.
Évekig vezetett nyári bábos táborokat kisiskolásoknak, ahol komplex bábjátékos foglalkozások keretében bábelőadások születtek, a tábor egy hetes
időtartama alatt.
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A Művelődési Központ felkérésére, Megyei Bábos –szakreferensként segítette a megyében működő gyermek bábcsoportok munkáját, felkészülését
szereplésre, fesztiválokra. Szívesen, örömmel, nagy hozzáértéssel végezte ezt a munkát is.
Folyamatosan képezte magát, rendszeresen részt vett a Debreceni Anyanyelvi és Bábműhely munkájában, Nyíregyházi Pedagógiai Bábműhelyben.
Sokat tanult Arany Erzsébet, Bucz Hunor, Hollósné, Hollós R., Séd Teréz
művészektől.
Hat éven át szervezte és működtette Kecskeméten az Óvodai Bábos Műhelyt a megye óvodapedagógusai számára. Az egész országban, (56 településen) tartott bemutató foglalkozásokat. Tanította a bábjáték komplex alkalmazásának módját, új bábtechnikákkal ismertette meg a résztvevőket.
Tudását, tapasztalatait A Játék sója című könyvében foglalta össze, és
adta közre 1989-ben.
Vezetett bábos tábort „C” kategóriás képzés során, melynek jómagam is
részese voltam. A tőle tanultakat jól tudtam alkalmazni pedagógiai munkám
során. Lelkesedése, kitartása, szakmai tudása, igényessége, tehetsége
számomra példaértékű.
A nyolcvanas évek második felében új fejezet kezdődött a magyarországi
bábjátszás terén. A húsz évvel korábban alakult három legjelentősebb
amatőr együttes, pécsi Bóbita, egri Harlekin, kecskeméti Ciróka, hivatásos
bábszínházakká alakultak át. Míg Pécsen és Egerben együtt maradt a csapat, és a vezető sem változott, addig Kecskeméten ez nem így történt. Báron László lemondott, és a csoport is kettévált.
Elkezdődött valami új, ugyanakkor valami véget is ért, - egy időre. Az amatőr színház gondtalan, önkéntes, önfeledt, kollektív alkotói világát váltotta
fel a tervteljesítés (műsor, nézőszám), a hivatásos színházi forma.
Piroska néhány kollégájával a Művelődési Központban folytatta a munkát,
Piróka Bábszínház névvel. A névválasztással azt szerette volna jelezni,
hogy csak egy betű változott, a csoport tevékenysége lényegében megmaradt, de már az ő neve alatt. Felvállalta a művészeti vezetői szerepet. Tizenhárom éven át életben tartotta a bábcsoportot, ezzel együtt az amatőr
bábjátszást.
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A tizenhárom év alatt 24 mesét, bábelőadást vitt színpadra. Ő írta a szöveg,
és forgatókönyveket, hangfelvételeket készített, zenét válogatott, rendezett, és mindezekhez a bábokat is, a díszleteket is egyedül ő készítette, és
játszott is a bábdarabokban.
Folyamatosan játszottak óvodásoknak, kisiskolásoknak, rendszeresen jártak vidékre. Ez nem kis feladat volt, mert az amatőr színházban minden
feladatot a játékosok látnak el. (csomagolás, szállítás, berendezés, szerelés, oda és vissza egyaránt) Mivel a csoport létszáma legfeljebb három fő
volt, így nagyon precíz tervezést, szcenikai megoldásokat kellett alkalmazni, hogy a sok bábot időre, pontosan meg tudják mozdítani.
Megérte a fáradtságot, mert semmihez nem hasonlítható örömet jelentett
egy-egy jól sikerült előadás után a tapsot, gratulációt fogadni.
2000-ben a Piróka Bábszínház befejezte működését. Piroska bábui több
kiállításon szerepeltek (Kecskeméten, Kiskőrösön, Budapesten UNIMA
Kongresszuson). A bábok legjavát a Martonvásárban működő Óvodamúzeumban őrzik. 2005-ben kiállításon mutatták be, mely, nagy tetszést aratott. A Kiss Áron Magyar Játéktársaság elnöke a következőket írta az emlékkönyvbe:
„A Piróka Bábszínház Bábjaival csodás egységet alkot Karlóczay Mariann
játékgyűjteménye. Egy gyűjtő, és egy alkotói (alkotói) életmű, …hasson,
gyönyörködtessen, példát adjon, neveljen, szocializáljon. Köszönet a fáradtságért, az érték szeretetéért és közvetítéséért.”
2002-ben Szilágyi Dezsőtől, a Budapest Bábszínház Kossuth Díjas igazgatójától átvehette a Nemzetközi Bábművész Szövetség legnagyobb elismerését, az UNIMA Diplomát.
Ez az írás sem készülhetett volna el Dr. Juharosné M. Piroska nélkül. Köszönöm a segítséget!
Kecskemét, 2018. 01. 30.
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Szűcs Gabriella

Egy bábos emlékei
Beszélgetés Szűcs Mihályné, Gabikával a Dínó bábcsoport vezetőjével. Az
interjút készítette: Szűcs Gabriella
Három évtizedig, vagy mondhatnánk 30 évig vezettem a Sámsonkerti Dínó
Bábcsoportot. Leírni sok, de végig gondolni még nehezebb mennyi gyönyörű, felejthetetlen percet, küzdelmes órát, nehéz pillanatot őrzök a lelkemben erről az időszakról.
Hogy is kezdődött? Hogy is lettem bábos?
A főiskolán dr. Nagy Jenő tanár úr vezette bábcsoportba jártam. Jól éreztem ott magam, sőt a gyakorlati tanításaimban is szívesen alkalmaztam a
bábozást. Már itt észrevettem milyen jó hatással van a tanulókra a bábok
használata.
1969–ben lehetőség nyílt iskolámban, Hajdúsámson–Sámsonkertben kisdobos szakkör indítására, melyet a Hajdúsámsoni Művelődési Ház és
Könyvtár is támogatott. Nevünket egy versenyen nyert Dínó bohócról kaptuk.
Alsósokkal kezdtem a bábozást, mivel 1–3. részben osztott összevonású
osztályban tanítottam. Öröm volt nézni, hogy a tanyavilág különböző pontjairól érkező apróságok milyen élvezettel figyelték a bábokat. Kipirult az arcuk, ragyogott a szemük. A kisdobosokból aztán úttörők lettek, de kérték
hadd maradhassanak, hadd bábozzanak tovább. Ettől kezdve alsós – felsős együtt bábozott. Szorgalmasan jártak a foglalkozásokra, próbákra. A
cél az volt, hogy Mikulásra műsort adhassunk az óvodásoknak, iskolánk
tanulóinak. Tavaszra pedig minden évben új darabbal készültünk. Nagyon
szerettük az állatmeséket, a népmeséket. A jelszó az volt: „Csak tiszta forrásból!” A bábozás során mindig a szép, tiszta beszédre törekedtünk. Szerettük a kesztyűs - botos bábokat, marionettet. Szívesen használtunk természetes anyagokat, így fejlődött az esztétikai érzékük is. Egy–egy darab
színreviteléhez mindenki hozzájárult. Volt, aki a nagyapjától tanult meg sö-
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vénykerítést fűzni vesszőből. Más alkalommal terménybábokat készítettünk. A lopótökből készült bábok olyan jól sikerültek, hogy a következő évben begyűjtöttük Sámsonkert(,) összes bábnak való lopótök termését.
Az iskolában lett „bábos szobánk”, ahol nemcsak a bábokat, díszleteket
tároltuk, hanem a sok oklevelet is. Minden évben rendszeresen indultunk a
város, a megye, az ország bábos rendezvényein. Sok arany, ezüst, bronz
oklevelet szereztünk. Természetesen a fáradságos munka után a jutalom
sem maradt el. Kétszer voltunk Zánkán, egy nyáron, Gergelyiugornyán,.
többször voltak Budapesten, Egerben, Debrecenben. A bábcsoportnak jó
közösségformáló ereje volt. A színfalak mögött öröm volt nézni, hogy segítették a „nagyok” a „kicsiket”. Büszkék voltak arra, hogy Ők bábosok.
Az évek során én is képeztem magam. Nyaranta többször voltam egy hetes
tanfolyamon (Békéscsabán, Nyíregyházán, Debrecenben). Megszereztem
a „C és B” kategóriás működési engedélyt.
Hol és milyen darabokkal léptünk fel? Milyen sikereink voltak?
Az első nagyobb sikert 1973-ban értük el egy megyei versenyen, ahol elsők
lettünk. Országos találkozókra is eljutottunk. Először 1982-ben mehettünk
az Egri Országos Úttörő Bábfesztiválra. Itt „A világszép kecskebéka” című
darabot mutattuk be. Ezt a mesét és a „Zsákbamacska” című darabot anynyira szerették a gyerekek, hogy minden megújult csoporttal megtanultuk.
Voltunk Szentendrén is, ahol a „Csikcsicsói Csiporka” című darabunk révén
a lopótökből készült bábuinkkal arattunk sikert.
A televízióban először 1984-ben, a „Játsszunk Bábszínházat!” című műsorban mutattuk be „A róka és a gólya” című mesét. A következő évben 1985ben a Zánkai Országos Úttörő Bábfesztiválon léptünk fel „A farkas és a hét
kecskegida” című produkcióval. Jártunk Nyíregyházán szakmai táborban,
ahol tanulságos élményekben, kikapcsolódásban gazdag hetet töltöttünk
Gergelyiugornyán.
1989- ben ismét bejutottunk a TV „Játsszunk Bábszínházat!” című műsorába a Béres András által gyűjtött „A szegény ember három fia” című
rozsályi népmesével. Az évek haladtával már nem előre megírt darabokat
játszottunk, hanem csak tiszta forrásból származó népmeséket. A bábokat
közösen készítettük a csoport tagjaival. Néha még a nagyobb testvérek is
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besegítettek. Szerettük a természetes anyagokat: fa, raffia, lopótök, gyékény, csutka, csuhé, júdáspénz. Ezek jól illettek a népmese hangulatához.
1994, 1996, 1997, 1998- ban az „Amatőr Gyermekbábosok Országos Fesztiválján Egerben is felléptünk, ahol 1997- ben és 1998- ban különdíjat kaptunk a „Bajusz” és a „Két bors ökröcske” című darabokkal.
Kiktől kaptam a legnagyobb segítséget?
30 év alatt nagyon sok ember segítette munkámat, de a legtöbb szakmai
segítséget dr. Arany Erzsébettől kaptam. Szívesen ellátogatott a bábos
próbáinkra, s jó meglátásaival, ötleteivel segítette a darabok sikeres feldolgozását. A Kölcsey Ferenc Megyei Művelődési Központban dr. Boros Béláné Anika „szárnyai” alá tartoztak a bábosok. Figyelemmel kísérte tevékenységünket, tanfolyamokat szervezett, fellépési lehetőségeket ajánlott.
Mi volt a legnagyobb nehézség?
Legnehezebb a csoport utaztatása volt, de ehhez mindig kaptunk segítséget.
Melyik darabhoz fűződik a legemlékezetesebb történet?
„A szegény ember három fia” című darabban egy Üveghegy díszletre volt
szükség. Fontos szerepe volt a mesében. Próbáltuk halványkék selyemmel, celofánnal bevonni a hegyet, de nem volt az igazi. Végül valakinek
eszébe jutott a júdáspénz nevű szárazvirág. Mindenki júdáspénzt gyűjtött,
ami nem is ment eleinte olyan könnyen. Volt, aki Hajdúsámsonból, volt, aki
a debreceni piacról vagy éppen a szomszéd kertjéből hozott. Ezután jött a
neheze. Szálanként varrtuk fel a hegyre. Amikor megvilágítottuk, megtörtént a csoda! Igazi Üveghegy tündökölt előttünk! Ezt a darabunkat a televízió is bemutatta.
Milyen hagyomány volt a búcsúzó nyolcadikosoknak?
Szép hagyomány volt, hogy a ballagó nyolcadikos bábosok évről – évre
egy nagy általam készített „Dínó bohócot” kaptak ajándékba. (Volt olyan
év, amikor 6 bohócot kellett készítenem.)
Mi volt a legemlékezetesebb pillanat?
1999-ben 30 éves jubileumot ünnepeltünk. A legemlékezetesebb bábdarabok bemutatása után a régi bábosok és a vendégek megtekintették a bábkiállítást, felidézték a régi élményeiket, megkeresték bábjaikat.
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Szakmai munkám elismeréseként „Amatőr Nívódíjban részesültem. A nézőtér elcsendesült, a függönyt elhúzták, a fények kialudtak… A bábok és
én 1999-ben nyugdíjba vonultunk.
2002-ben Asbóth Anikó és Láposi Terka jóvoltából bábjaink ismét életre
keltek. A Vojtina Bábszínházban kiállítás nyílt a 30 év bábos emlékeiből.
Az egyik látogató a következő bejegyzést írta az emlékkönyvbe: „Nagyon
tetszettek a csodálatos bábok a két kis unokámnak és nekem is. Őszinte
szívvel gratulálok az életművedhez! Fürtös Sándorné”
A kiállítás megrendezésért mai napig is hálás vagyok Asbóth Anikónak és
Láposi Terkának. Gyönyörű volt együtt látni 30 éves munkám legszebb pillanatait.
Mi történt a bábokkal, mi lett a sorsuk?
A bábcsoport megalakulásának 45. évfordulójára 2014- ben a Hajdúsámson Könyvtár és Művelődési Ház dísztermében ismét kiállítást rendeztünk
és találkozót szerveztünk. A kiállítás után a Dínó bábcsoport hagyatékát
átadtuk a hajdúsámsoni Petőfi Sándor Városi Könyvtár Közművelődési és
Muzeális intézménynek.
Mit vittek útravalóként ezek a bábosok magukkal?
Ma már ezek az első bábosok ötven évesek. Anyukák, apukák, nagymamák lettek. Jó volt látni őket! Ha találkozunk, mindig a nyakamba ugranak,
s a második mondat a báb körül forog. Ilyenkor egy–egy vicces vagy éppen
emlékezetes sztori jut az eszükbe. Szívesen viszik gyermekeiket bábelőadásokra. „Értő–kritikus” szemmel figyelik a meséket. (Lett közülük óvónő,
tanár, vadgazdálkodási mérnök, szakács, asztalos, autószerelő, kőműves.)
Úgy érzem, hogy máig nem múló szeretetük, ragaszkodásuk azt sugallja,
munkámmal sikerült szebbé, tartalmasabbá tennem iskolás éveiket. Ezt bizonyítja, hogy ma talán még büszkébbek rá, hogy Ők egyszer annak a híres Dínó bábcsoportnak voltak a tagjai.
Sikereink
Kilenc országos versenyen képviseltük megyénket:
1982. Országos Úttörő Bábfesztivál Eger, bemutatott darab: A világszép
kecskebéka
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1985. Országos Úttörő Bábfesztivál Zánka, bemutatott darab: A farkas és
a hét kecskegida
1984., 1989. „Játszunk Bábszínházat!” MTV. Budapest, bemutatott darabok: A róka és a gólya, A szegény ember három fia
1993. Kolibri Színház, MTV, Budapest, bemutatott darab: A lompos medve
1994., 1996.,1997.,1998. Amatőr Gyermekbábosok Országos Fesztiválja
Eger, bemutatott darabok: A rátóti csikótojás, A fortélyos lány, A bajusz, A
két bors ökröcske
A bábcsoport 1969–1999-ig működött Hajdúsámson–Sámsonkertben.
Vezetőjük Szűcs Mihályné volt, aki a bábokat tervezte és a darabokat rendezte.
Bemutatott előadások 1969–1999.: Jóbarátok, Röpülj madárka!, Színek vetélkedése, Lakodalmas játék, Versenyfutás, Az ember a legerősebb, Trombitás mackó, Kacor király, Tornyocska, Laci és az oroszlán, Többet ésszel,
Mese a papírkosárban, Nagy akarok lenni, Mese a kifliről, Kakas és a róka,
Petike fogat mos, Seprő vitéz, Zsiga és Hápi, Az osztozkodó medve, A király pantallója, Zsákbamacska, Nyuszikaland, A róka és a gólya, Csacsi
Csilla a fesztiválon, Furfangos Péter, A szarkák kincse, A világszép kecskebéka, A farkas és a hét kecskegida, Lompos medve, A rátóti csikótojás,
A két bors ökröcske, A fortélyos lány, A szegény ember három fia,
Csikcsicsói csiporka, A bajusz
Debrecen, 2018. január 20.

Utolsó ballagó osztályával:
Csuka Sándor, Veres Gabriella, Szűcs Mihályné, Pázmándi Ildikó,
Perge Ágne, Lovas Imre, Pócsi Zsolt, Illyés Tamás
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Pappné Győri Tünde

Bábjáték az ország keleti csücskében
Az ország keleti részén, a Létavértesi Gyermeksziget Óvodában dolgozom.
Óvodapedagógus és drámapedagógus vagyok, a pedagógiai bábjáték elkötelezett híve. Több mint tíz éves gyakorlatom alatt megtapasztalhattam
a bábjáték csodás erejét, ami hatással van gyermekre, felnőttre egyaránt.
Két bábcsoportot vezetek: a Cifra Palota óvónői bábcsoportot, és a településünkön a Református Egyház keretein belül hittanos bábcsoportot is.
Óvodapedagógiai munkám során már a kezdetektől fontos szerepet játszott a báb-és drámajáték. A drámapedagógiai szakdolgozatomban részletesen bemutattam a debreceni székhelyű Szín-Báb Egyesületet. Az
egyesület 1989-ben alakult, a bábjáték iránt elkötelezett pedagógusokból,
művészekből. A bábjáték népszerűsítését, minél szélesebb körű alkalmazását tűzték ki zászlajukra: továbbképzéseket, táborokat, különböző ünnepségeket és bábfórumokat szerveztek, ahol szakmai tanácsokkal, építő
kritikával segítették elő a fejlődést, amit a pedagógusok beépíthettek mindennapi munkájukba óvodában és iskolában egyaránt. Elhivatottak voltak
továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségéért.
Dr. Arany Erzsébet drámapedagógus, pszichológus 17 évig vezette az
egyesületet, aki magas szintű szakmai tudással és elkötelezettséggel nagyon sok pedagógust indított el ezen az úton. Az egyesület jelenlegi elnöke
2013 óta Salaczné Faludi Anna óvodapedagógus. Tapasztalatom szerint
nagyon értékes és hatékony munkát végez a Szín-Báb Egyesület, vállvetve
a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Debrecenben működő, országos hírű
Vojtina Bábszínházzal. Ez a három intézmény közösen szervezi minden év
tavaszán a Hajdú-Bihar megyei Bábfórumot, melynek során lehetőség nyílik a báb- és drámacsoportoknak a nyilvános bemutatkozásra, megmérettetésre. Ez a rendezvény azért nagyom fontos, mert a bábjáték iránt fogékony embereknek rendszeres fórumot biztosít. Már a ’70-es évektől megrendezésre került Debrecenben, legjobb számítások szerint 45 éve folyamatosan megrendezik a fórumot, mondta el a vele készített interjúban Dr.
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Boros Béláné, aki hosszú éveken keresztül szervezője volt a rendezvénynek. Eleinte nagyon népszerű volt az iskolák körében is a bábjáték, annyian
jelentkeztek a fórumra, hogy csak két nap alatt tudták lebonyolítani. Sokat
segített a népszerűsítésben a Magyar Televízióban sugárzott gyermekműsor-sorozat, a Játszunk Bábszínházat! (1963-1989) Nagy elismerés volt
bekerülni a televízióba, ennek hatására számos amatőr bábcsoport alakult
az országban. Napjainkban már egy nap alatt lezajlik a fórum, többségében
óvodai csoportok és néhány iskolai bábcsoport részvételével. Szakdolgozatomban a Szín-Báb Egyesület 23 bábcsoportját monitoroztam. Ezek a
csoportok és vezetőik hosszú évek alatt értékes munkát végeztek: a bábjáték segítségével értéket teremtettek és közvetítettek, felhasználva ehhez
a magyar nép kincseit: a meséinket, dalainkat, táncainkat, hagyományainkat.
A Cifra Palota óvodapedagógus bábcsoport bemutatása
Létavértesen 2008-ban alakult meg az óvodapedagógusokból álló bábcsoportunk. A munkaközösségben heten vagyunk, s célul tűztük ki, hogy minden évben bábszínpadra állítunk egy vagy két népmesét óvodásaink örömére. Ez a tevékenység magába foglalja a mese dramatizálását, bábok,
díszletek és jelmezek elkészítését, s a bábjáték előadását. Bábjaink sokfélék: igyekszünk minden meséhez más és más bábfajtát készíteni, így közönségünk látott már játszani kesztyűs bábbal, hátulról mozgatható óriás
bábbal, marionett bábbal, az általunk kifejlesztett esernyős bábbal, de játszottunk már kézjátékot, árnyjátékot és élő szereplős drámajátékot is. Fontosnak tartjuk a magyar nép hagyományainak éltetését, ezért választunk
népmesét, fűszerezzük népdalokkal, élő népzenével és sok-sok humorral.
Első mesénk sikerei után már nemcsak óvodásainknak játszottunk, meghívást kaptunk Létavértes iskoláiba, és Idősek Otthonaiba, városi rendezvényekre, ahová szívesen elvisszük meséinket. A több mint tíz esztendő alatt
sokat mélyült báb módszertani tudásunk, melynek eredménye:
- Tudásunkat kamatoztatjuk óvodai csoportunkban: a gyermekek is szeretnek és tudnak bábozni, mesélni.
- Mint pedagógus bábcsoport Létavértes nevét sokfelé öregbítettük, hiszen minden évben fellépünk Budapesten a Pedagógus Bábtalálkozón.
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- Tehetségműhelyeket vezetünk bábozásra fogékony óvodások részére.
A gyermekekkel fellépünk évente a Megyei Bábfórumon, ahonnan
arany minősítéssel és különdíjjal szoktunk hazatérni.
Az egyik legsikeresebb mesénk, a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj. Ezzel a
mesével felléphettünk 2011-ben Sárospatakon, a Zsákomban a bábom
nemzetközi bábfesztiválon.
Az óvodánkban végzett magas szintű bábjátékért két alkalommal is elnyertük a Mészáros Vincéné díjat, melyet a Magyar Bábjátékos Egyesület adományozott: 2013-ban szakmai referensünk, Kántor Lászlóné, 2016-ban pedig én vehettem át a „bábjátékért végzett kiemelkedő pedagógiai munkásságáért, a gyermek és felnőtt bábcsoportok szakmai irányításáért.”
A MBE által szervezett országos Bábkonferencián vettünk részt Komlón
2013-ban, ahol előadás keretében számolhattunk be szakmai tevékenységünkről, sikereinkről, egyedül mi képviselve az óvodákat!
Bábjainkat sokan megcsodálhatták: a Rhédey-kastélyban, Zsákán állandó
kiállításon, időszaki kiállításon pedig a Józsai Közösségi Házban. 2016ban tíz éves fennállásunk alkalmából bábos szakmai napot és bábkiállítást
rendeztünk intézményünkben, ahová több mint húsz településről érkeztek
látogatók. 2017-ben az a megtiszteltetés érte csoportunkat, hogy bábjainkat egy különleges installációban láthattuk viszont a Vojtina Bábszínház kiállításán.
Meséinket immáron több ezren élvezhették gyermekek és felnőttek egyaránt. Mivel bábcsoportunk non-profit, működésünk nehézkes, de lelkesedésünk átsegít az akadályokon. Bábcsoportunk azért is különleges, mert
az egész országban nagyon kevés ilyen csoport van, hiszen szabadidőnket, energiánkat nem sajnálva bábozunk a gyermekek és felnőttek örömére!
Kutatásom során a Szín- Báb Egyesület 23 csoportját mutattam be: néhány
iskolát, többségében óvodai csoportokat. Sajnos az iskolákban egyre kevesebb lehetőség nyílik a bábjátékra, inkább a művészeti oktatásban látunk
rá néhány példát. Az iskolákban a drámapedagógia az elterjedtebb. Az
óvodában viszont mind a drámapedagógia, mind a pedagógiai bábjáték jelen van. Tapasztalatom szerint az a leghatékonyabb, ha a drámajáték és a
bábjáték is megjelenik módszerként, hiszen a bábjáték a drámapedagógia
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alapelveire épül, s e két módszer együtt alkalmazva a leghatékonyabb. A
kutatásaim során igazolódott az a hipotézis, hogy ezek a csoportvezető pedagógusok jól képzettek, számos kompetenciájuk magasan fejlett. Elkötelezettek a báb- és drámapedagógia módszerének alkalmazása mellett. Nagyon sokat dolgoznak, de mindannyian azon a véleményen vannak, hogy
a drámapedagógia és a pedagógiai bábjáték alkalmazása hatékony, sikeres és örömteli módszer. A megkérdezett csoportvezetők többsége arról
számolt be, hogy sajnos nincs, akinek átadja a stafétát, napjainkban a pedagógusok adminisztratív teendői, egyéb leterheltségük miatt sajnos nem
vállalkoznak ilyen plusz feladatokra.
Közismert tény, hogy a számítógép térnyerésével a gyermekek már nem
képesek olyan szintű kommunikációra és szocializációra, mint akár 10-20
évvel korábban felnövekvő társaik. Azok a szülők, nevelők, akik már felismerték, hogy ezen változtatni kellene, lázasan keresik lehetőséget, amivel
ez a folyamat visszafordítható. A pedagógiai bábjáték egy olyan módszer,
amivel a gyermekeket legalább egy kis időre vissza tudunk csábítani a virtuális világból! A televíziónak még mindig hatalmas ereje van, elég, ha a
Fölszállott a páva műsor népszerűségére gondolunk. Milyen jó lenne, ha a
Játszunk bábszínházat! műsor is ismét életre kelne!
Szakdolgozat címe: A Szín-Báb Egyesület báb- és drámacsoportjának monitorozása 2015-ben,
(Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központ,
Témavezető: Dr. Arany Erzsébet ny. főiskolai docens)
Létavértes, 2018. január 18.

A Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című bábelőadásunk a Vojtina Bábszínházban,
a Megyei Bábfórum rendezvényén, 2009-ben
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A három selyp lány című bábjátékunk a 2013-as Megyei Bábfórumon,
a debreceni Vojtina Bábszínházban

A Cifra Palota bábcsoport tagjai 2016-ban,
a tíz éves évforduló apropóján rendezett bábkiállításon Létavértesen

A Vojtina Bábszínház által rendezett bábkiállítás 2017-ben
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Papp Zoltán Tibor

Bábjátékos hagyományok a Hungária Általános
Iskola és Kollégiumban és jogelődjében a kispesti
Április 4. Nevelőotthonban
Az MSZMP XIX. kerületi Bizottsága hozott egy határozatot, mely szerint „az
1959/60-as tanévben létre kell hozni a kerületben egy egészhetes, bentlakásos napközi otthont. Az otthon feladata, hogy megoldja azon becsületes
munkásszülők nehézségeit, akik nagy elfoglaltságuk és egyéb okok miatt
gyermekeikkel nem tudnak megfelelően foglalkozni (több műszak, egyedül
élő szülők stb.)”
Ebben az intézményben dolgozott az 1960-as évek elejétől az 1980-as
évek végéig Keresztury Lajosné, Ilonka néni, aki a tanítói munka mellett a
Bábszakkör vezetője lett. Érdekes, hogy nem ő volt a szakkör megalapításának kezdeményezője, hanem az 1967-ben második osztályos Lehoczky
János. (Róla egyébként, korai halála után, olyan környezetvédelmi díjat neveztek el 2005-ben, melyet azóta minden évben, a legjobb szakembernek
ítélnek oda.)
A nevelőotthonba járó gyerekek már egy 1964-ben készült filmhíradó felvételen is báboztak, de akkoriban „csak” a tanórákba, szabadidős foglalkozásokba integrált módon tették ezt.
Az idei tanévben lett éppen 50 éve annak, hogy hivatalosan is megalakult
intézményünkben a bábszakkör, melynek 1970-től magam is tagja lehettem. A csoport repertoárjában dramatizált népmesék és tanmesék szerepeltek, melyeket nem csupán a mi iskolánkban mutattunk be, hanem más
kerületi iskolákban és óvodákban is.
Részt vettünk kerületi és budapesti versenyeken, kulturális seregszemléken, melyek mindegyikén dobogós helyezést, vagy kiváló minősítést szereztünk. Az ilyen alkalmakkor kapott tárgyi és pénzjutalmak segítettek abban, hogy egyre jobb paravánjaink, több és szebb bábjaink, díszleteink,
kellékeink, hangszereink legyenek, valamint abban is, hogy akár vidékre is
elmehessünk „tájolni”.
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A bábjáték, illetve előadó művészet személyiségfejlesztő hatását magunkon érzékelhettük még jóval azelőtt, hogy megismerkedtünk volna a drámapedagógiával, annak módszertanával, amelyben központi szerep jut a
bábjátéknak, illetve a bábjátékos hagyományok ápolásának, valamint
újabb, más animációs technikák alkalmazásának is. Az egykori játszótársak közül meglepően sok, az átlagnál jóval sikeresebb szakember került ki.
Lett közülünk igazi bábjátékos is, Bagi Márta személyében, de vezető politikus, tudós, ügyvéd, pedagógus, kitüntetett tanfelügyelő is.
Alkalmam nyílt az első hazai drámapedagógiai műhelybe is bekerülnöm
1976-ban. A KISZ Központi Művészegyüttes Irodalmi Színpadába Gabnai
Katalin hívott meg, miután látta a pesterzsébeti Csili Művelődési Házban a
Daki című bábjátékunkat, melynek főszereplője lehettem. Később tanítványa, majd munkatársa is lehettem a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
is, a hazai drámapedagógus képzés elindulásakor. Együtt alapítottuk az
első drámapedagógiai tanszéket is Zsámbékon, mely később Vácra költözött.
A nevelőotthonban 1983-tól, mint pedagógus folytathattam a bábjátékos
hagyományaink ápolását úgy, hogy még Ilonka néni is dolgozott az intézményben. Mivel ő, majd később Buda Márta kollégánk tartotta továbbra is
a bábszakköri foglalkozásokat, így magam inkább a drámajátékok és videózás felé fordultam, de ezekbe a tevékenységekbe is mindig került bábjátékos elem.
1992-ben, az első Nemzetközi Iskolaszínházi Fesztiválra azzal a paravánnal utaztunk, melyet még az 1960-as években használtak a gyerekek.
1999-ben, majd 2009-ben az intézményünk 40. és 50. évfordulóján is előkerült a régi eszköz és a bábok. Utoljára 2012-ben, Törökországban használtuk ezt az eszközt, a 8. Nemzetközi Ifjúsági Színházi Fesztiválon.
A bábozással rokon animáció készítése is segít manapság a hagyományok
fenntartásában. Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája című művének
dramatizált változatában is kiemelt szerepet kapott a bábjáték. „Istenke”
egy óriásbábbal került megjelenítésre. Az erdélyi és svédországi vendégszerepléseink emlékét pedig egy animációs film elkészítésével dolgoztuk
fel az istenmezejei alkotótáborunkban.
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2019. október 11-én 10 órától ünnepeljük az intézményünk fennállásának
60. évfordulóját. A tervezett műsorban ismét fontos szerepet szánunk a
bábjátéknak, a bábjátékos hagyományaink felelevenítésének, hiszen minden korosztály számára meghatározó élmény a bábszínház nézőként és
játékosként egyaránt.
Budapest, 2018. január 26.
Perneki Jánosné

Egy fesztivál története
Valamikor 1995 előtt, a Bábjátékos Egyesület tagjai a Színháztörténeti
Intézet Krisztina körúti termében rendszeresen klub-estekre gyűltek össze,
részben megbeszélni az aktuális gondokat, örömöket, eredményeket és
gyönyörű bábelőadásokat nézni. Mészáros Emőke elnök egy alkalommal
megkért, hogy legyek vezetője az Óvodai Tagozatnak (több tagozat volt,
színházi, iskolai, gyógypedagógiai stb.). Így én nekibuzdultam, és
elgondolkoztam, hogyan lehetne vonzóvá tenni a bábjátékot az óvónők
körében. Példaként arra a bábfesztiválra gondoltam, amit 1983-ban
tartottak óvónőknek a Fővárosi Pedagógia Intézet szervezésében.
Minden kerület egy csoportot indíthatott, és kőkemény verseny volt, melyet
többtagú zsűri értékelt. Ezen a versenyen én is indultam csoportommal, de
nem nyertünk! Ez nagyon fájt, hiszen rengeteget dolgoztunk. Minden
csoport kötelező darabként Petrolay Margit „Világszép kecskebéka” című
meséjét dolgozta fel, és egy szabadon választott darabot.
Sok év múlva óvónők mesélték, hogy a legszebb élményük volt a versenyre
való felkészülés: remek hangulatban, óriási kacagásokkal. Ez volt az
indíték: bemutatkozási lehetőségeket és megmérettetést biztosítani(,) az
óvodájukban lelkesen bábozó óvónőknek. Legyen ez a fesztivál az öröm,
az alkotás, a tanulás lehetősége.
Így szerveztük meg Császár Ágnessel 1996-ban az Orczy-kert Művelődési
Házban az első Óvónői Fesztivált „Óvodai Bábos Nap” címmel.
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Bábkiállítást is rendeztünk az óvónők által készített bábokból, nagy sikerrel.
Már az első alkalommal köszöntöttünk egy olyan személyt, aki nagyon
sokat tett az óvodai bábjátékért: Mészáros Vinczénét, Zsóka nénit. Az ő
tiszteletére játszottam el asztali bábjaimmal darabját, a „Mit ásol Róka”
című mesét. Így köszöntöttük sorban minden évben virággal és meleg
szavakkal Séd Terézt, Fekete Lászlónét, Jutka nénit, Kissné Polyák
Erzsébetet, Vizváry László tanár urat. Közben a fesztivál gyönyörű színházi
környezetbe a Gutenberg Művelődési Házba került.
Sajnos 2000-ben az Orczy-kert igazgatója nem vállalta a fesztivál
megrendezését. Így Mészáros Emőke az egyesület akkori elnöke segített
az új helyszín keresésében, és meg is találta a Pestújhelyi Közösségi
Házban (annak vezetője: Pintér Zsuzsa segítségével), ahol azóta is évente
megrendezzük, az évek során Pedagógus Bábfesztivállá változott Óvodai
Bábos Napot, miután tapasztaltuk, hogy igény van arra, hogy az óvónőkön
kívül más pedagógusok is bemutatkozzanak.
Elgondolkoztam azon, hogyan lehetne díjat alapítani, és kinek a nevével,
hogy az óvodai bábjátékért legtöbbet dolgozó személyek méltó kitüntetést
kapjanak. Így Mészáros Emőkével egyeztetve megalapítottuk a „Mészáros
Vinczéné” díjat, melyet mindig három személy kapott meg a találkozó
napján. Később egy újabb kitüntetést is alapított az egyesület, a „Séd
Teréz” gyűrűt. Ez Séd Teréz álma volt, meg is tervezte a gyűrűt*, de
átadására már csak halála után került sor, az egyesület jóvoltából. 2018-ig
ezt Kissné Polyák Erzsébet kapta meg posthumus, valamint Urbán Gyula,
aki éveken át vezette Egyesületünket; és még most is a tiszteletbeli
elnökünk.
Az évek során sok- sok nagyszerű bábcsoport mutatkozott be és nyújtott
maradandó élményt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Pintér Zsuzsa nagyszerű szervezéssel mindig megtöltötte gyerekekkel a
nézőteret (persze jutott hely a felnőtteknek is). A gyerekek mindig időben
érkeztek és távoztak, és együtt örültek és izgultak a bábokkal. A kezdettől
éveken át visszatérő csoportunk volt Dunakesziről a „Tücsök” bábcsoport
élén Szabóné Czank Magdával, (Dunakeszin sokáig ők maguk is tartottak
bábfesztivált „Tücsökébresztő” címmel), Ajkáról a „Kacagó” bábcsoport
hozta el sok nagyszerű meséjét, Budapestről a XV. -kerületből a
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Nádastópark 1. sz. óvoda óvónői örvendeztették meg a közönséget Bolláné
Szlovák Edit vezetésével. Elhozták pl. Mészáros Vinczéné csodaszép
meséjét a „Brumi az aranyerdőben” címűt, Halásziból a bábos óvónők, akik
tovább vitték Méry Vincze hagyatékát, marionett játékukkal jelentkeztek.
(Méry az első világháborúban egy éjszaka alatt tanulta meg egy cseh
bábostól a marionett bábjáték művészetét.) Állandó résztvevője volt a
fesztiválnak a „Meseláda” bábcsoport, melynek magam is tagja voltam.
Sokszínű repertoárral, magas színvonalú előadásokkal nyújtottak
maradandó élményt a közönségnek Kovács Hedvig vezetésével.
Szegvárról Kondacs Mihályné Klárika hozta el csodálatos szólódarabjait,
Mészáros Gyöngyvér: „Világszép kecskebéka” c. meséje pedig örökké
emlékezetes marad annak, aki látta.
Sok- sok éven át az ország minden szegletéből jöttek bábcsoportok, nehéz
lenne felsorolni mindenkit.
Az utóbbi években a létavértesi óvónők és a kecskeméti Báron Bábos
Műhely tagjai ragyogtatták meg bábos tudásukat színes, művészi
előadásaikkal. Szentirmai László tanár úr Sárospataki bábos tanítványait,
a Bábos Bankákat hozta el, sok értékes előadással. Bicskéről visszatérő
vendég a Facsar-Veszeczky házaspár Hokkedli színháza, Bohus Marika
Újkígyósról, aki újabban a lányával is játszik. Biztosan kimarad a
felsorolásból sok értékes előadás. Elnézésüket kérem.
Örülnénk, ha ez a fesztivál még sok éven át nyújtana sok-sok örömet a
résztvevőknek és a közönségnek egyaránt!
Biatorbágy, 2018. 01.17.
*a gyűrű Szentirmai László tervei alapján készült el.

Jakab Józsefné

Csiribiri történet
Biztosan tudom, hogy az égiek akarták úgy, hogy életem nagy részében
sok gyerek vegyen körül, és olyan boldogságos élményekben legyen részem, amelyek sehol másutt nem vártak volna rám.
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Jakab Józsefné vagyok. Közel 40 éve dolgozom tanítóként lakóhelyemen,
Újfehértón, ugyanabban az általános iskolában, a település leghátrányosabb részén. Ebben a városrészben a legmagasabb a munkanélküliség, és
ide jár a legtöbb hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerek. A sok évnek,
amit ebben az iskolában töltöttem, örömteli velejárója volt, hogy megismertem az itt lakó családok többségét: értékrendjüket, körülményeiket, a tőlük
iskolába kerülő gyerekeket, a család viszonyát az iskolához, és sok mást,
ami nagyban segítette munkámat. Amikor még szó sem volt játékosságról,
és annak előnyeiről az oktatásban, már akkor törekedtem olyan játékos,
figyelmet, érdeklődést felkeltő módszerek alkalmazására, amelyek hatékonyabbá tették munkámat.
A képességek teljesebb kibontakoztatásához már a pályám elején felfedeztem, és az óta is használom a bábozás adta lehetőséget, annak személyiségformáló, ismeretszerzést segítő erejét. 1982-ben bábcsoportot alakítottam, a nevünk „Csiribiri” lett. A csoport tagjai bizonyos időnként cserélődnek, de a név ma is ugyan az.
Egy ideig, csak saját szórakozásunkra készítettünk kezdetleges bábokat,
melyekkel rövidke meséket játszottunk el. Időközben megismerkedtem
Bárdi Margittal, a nyíregyházi Mesekert Bábszínház művészeti vezetőjével.
Egy olyan embert ismertem meg személyében, akinek hatására még inkább elköteleződtem a bábjátszás mellett.
Bábozás iránti szeretete átragadt mindenkire, aki kapcsolatba került vele.
Tudását, ötleteit jó szívvel osztotta meg mindenkivel. Véleménye az adott
darabról, annak feldolgozásáról mindig őszinte volt, de soha nem sértő.
Érezni lehetett mindig a támogató szándékot. Sokan, sokat köszönhetünk
neki. Ő volt évtizedeken keresztül a megye bábos életének mozgatórugója.
Az ő biztatására több, bábmozgatással, bábkészítéssel, szövegek dramatizálásával kapcsolatos továbbképzésen is részt vettem. 1995-ben elvégeztem egy alapfokú bábcsoportvezetői tanfolyamot, 1997-ben a Tiszántúli
Bábos Egyetem képzéseit használtam ki ismereteim gyarapítására.
Egy idő után felmerült az igény a csoportban, hogy ne csak saját iskolánk
tanulóinak és a szomszédos óvoda gyerekeinek adjuk elő darabjainkat, hanem versenyeken is mérettessük meg magunkat. Így minden évben részt
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vettünk a megyei bábfesztiválon, ahol kezdetben csak tapasztalatot szereztünk, és a zsűri véleménye sem volt mindig kíméletes. Később, hibáinkból tanulva, többször sikerült továbbjutnunk az Egerben megrendezett országos versenyre. A legnagyobb sikerünket 2001-ben értük el, amikor a
Gyermekbábosok Országos Fesztiválján első helyezett lett a csoport. Azóta is szinte minden évben ott vagyunk Egerben, és arany-, ezüstminősítésekkel, vagy különdíjjal térünk haza. Soha nem válogattam a bábozni akaró
gyerekek között. Bárki beiratkozhatott, még akkor is, ha beszédhibás, szorongó, netán magatartás zavaros volt. Mindig öröm számomra látni, hogyan
fejlődik a csoportban tevékenykedő gyerekek személyisége, hogyan bontakoznak képességeik, gyarapszik szókincsük, választékosabbá lesz kifejező képességük, határozottabbá, bátrabbá, kreatívabbá válnak.
Kollégáim gyakran rácsodálkoztak egy-egy bábos gyerekemre: „Nahát, mi
lett belőle!” Nem ritka, hogy a paraván jótékony takarásában bóklászó, kezdetben csak díszlettartásra vállalkozó félszeg gyerek, aki még felhúzni sem
akarja a bábot a kezére, hanem csak forgatja, pár év múlva főszerep után
vágyakozik. Különösen nagy jelentőséggel bír a bábjáték a tanulmányi
munkában nem jeleskedő, netán magatartászavaros gyerekeknél.
Számukra ez olyan lehetőség, amivel a figyelem középpontjába kerülhetnek, sikerélményhez juthatnak. Idővel nem azért válnak alkalmazkodóbbá,
fegyelmezettebbé, mert folyton figyelmeztetve vannak, hanem mert mással
is fel tudnak tűnni nem csak valamilyen rendbontással.
A már említett pozitívumokon kívül az is említésre méltó érdeme a bábjátéknak, hogy összeforrott, egymásra odafigyelő, egymást segítő, szerető
közösséget formál. Olyan közösséget, akiket a közösen végzett munka
öröme mellett a közösen megélt sikerek is összetartanak.
A versenyeken általában a zsűri segítő, jó szándékú támogatását éreztem.
Viszont az is előfordult, hogy a véleménynyilvánítás módja kedvemet
szegte. Azt éreztem, hogy ők csak a kész produktumot látják, és nem is
akarnak a dolgok mögé tekinteni. Persze, honnan is tudták volna, hogy
néha nagyon nehéz sorsú gyerekek, a bábok, díszletek készítésénél felmerülő filléres gondok állnak egy-egy produkció mögött. Lehet, nem látták,
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hogy némelyik gyereknek a bábozás, a csoport elfogadó, szerető támogatása jelentette az egyetlen örömforrást. Nem látták azt sem, hogy honnan,
hová fejlődött egy-egy gyerek.
A sok év alatt tapasztalhattam egy homlokegyenest másfajta hozzáállást is
a zsűri részéről. Számomra kissé érthetetlen okból a csoportok között kialakult egészséges versenyszellemet torzítja, hogy azok a csoportok is
kaphatnak legjobb minősítést, akik láthatóan, semmilyen téren nem fektettek a felkészülésbe annyi munkát, mint más csoportok. Ez a gyerekeknek
a kedvét szegi, nem inspirálja őket igényes munkára. Az már a kisebbik
baj, hogy a csoportvezetőknek is keserű szájízt okoz.
Tudom, hogy mindenhol szűkösek az anyagi lehetőségek, de szintén kihagynám azt az élményt, amikor a gyerekcsoport, aki néha több száz kilométert utazik az országos versenyre, az arany minősítés után egy oklevelet
kap a kezébe. A gyerekek az egyéni jutalmazásokon keresztül érzik át sikereik súlyát. Megérdemelnének egy apró ajándékot, amiért dolgoztak,
amit kézbe vehetnek, amit hazavihetnek, amire büszkék lehetnek.
A leírtak ellenére is nagyon sok örömet jelent számomra ez a munka. Bár
lassan végleg befejezem a tanítást és ezzel együtt a bábozást, de mindig
szívesen fogok emlékezni az elmúlt évtizedekre.
Hogy nem csak számomra okoztak örömet, a bábozással töltött idők, arról
egyik nagyon kedves, volt bábosom, Varga Boglárka sorai tanúskodnak,
akit megkértem, hogy közel húsz év távlatából foglalja össze, mit jelentett
számára bábosnak lenni.

Csoportkép az iskolánk udvarán
(Újfehértó, Református Általános Iskola és Óvoda, 2009)
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2001-ben Egerben jártunk A tojásmese előadásunkkal.
Zsűritagok voltak: Demeter Zsuzsa, Lengyel Pál és Szentirmai László

Varga Boglárka

A függöny soha sem megy le
Mobiltelefonjaikat kérem, halkítsák le, a szünetnek vége! A bábfesztivál következő fellépője a Csiribiri bábcsoport Újfehértóról. Felkészítő pedagógus:
Jakab Józsefné.
Ez a mondat, amely egybefonódott az újfehértói „bábos-élettel”, és megannyiszor elhangzott sikeresebbnél-sikeresebb fellépéseken. Az, hogy én
hogyan is kerültem ebbe a közegbe, nehezen megfogalmazható. Egyrészt
az írás-olvasás-számolás alapvető hármasának első éves elsajátítása
után, azt hiszem túl sok volt a felhasználható szabadgyök a kobakomban,
bár leginkább a Tanító néni személyes varázsa szippantott be, majd tartott
7 éven keresztül ténylegesen a kesztyűsbábok világában. Még a mai napig
ott tart, hiszen nem jelent problémát a tábla mögötti kis színpad felidézése,
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az ott töltött hosszú délutánok és gyakran esték emléke sem tűnik messzinek.
Hogy megerőltető volt-e a kötelező órák után próbára menni, összeolvasni,
és újból próbálni? Természetesen igen! Volt kényszer, vagy kötelezettség?
Soha! Élveztem? Naná! Megérte? Nem is kérdés! Az egyik első dolog, amit
megtanultam, hogy meló nélkül nincsen siker! A bábozás pedig a munka
legjobb értelmében tanított alázatra, és a teljesítmény iránti tiszteletre. Ennek oka, hogy akármilyen jól tud zsigerből hangsúlyozni valaki, azt a szöveget meg kell bizony tanulni kívülről, és elő kell tudni adni a paraván mögött úgy, hogy az óvodásokat lekösse, és tátott szájjal nézzék a mesét.
A nagykorúságot hosszabb ideje gyakorló fiatalként visszagondolva ez egy
nem fizetett túlóra, de az évvégi bónuszt mégis ez adja. Mindenki, aki a
délutánokat a bábok között töltötte, sikert akart és sikert aratott. Persze,
kinek mi a siker. Győzelem a versenyen? A szöveg megtanulása? A bátorság, hogy kiállt emberek elé? A kitartás, hogy a keze bírta tartani a bábot?
A hadarás legyőzése? Éneklés emberek előtt? Relatív, bár a legutóbbi volt
számomra a legnagyobb kihívás. Szerencsére a karakterhez pontosan illett
a született hamis hang. Legalábbis úgy alakítottuk, mert bár a kottát remekül olvastam, a hangokat legalább annyira jól énekeltem mellé.
Mindenkinek mást adott, de csak adott. Bátorságot, kitartást, fegyelmet,
kreativitást, tapasztalatot, plusz pontot a felvételibe, belső tartást, barátságokat, de ami a legfontosabb: élményt. Nagybetűs élményt, ami nélkül ma
minden jelenlegi vagy egykori tagja a Csiribiri bábcsoportnak sokkal kevesebb lenne. Hiszen mi mentünk (Egerbe), láttunk (várat, és Bazilikát), és
győztünk (elsőre). Talán ez volt az egyik legnagyobb élmény, hiszen a sikerek csúcsa volt az országos verseny, ahová 2001-ben először jutottunk
el, de a legjobbként távoztunk. Igaz, ez csak a történet vége, hiszen a legemlékezetesebb pillanatok a felkészülés alatt, a háztető készítése közben
–mire nem jó a faháncs- aranyalma festéskor, domb építéskor, vagy éppen
Holle anyó hópihéinek gyártásakor születtek. Azt hiszem, azon kevés ember közé tartozom, akinek a hungarocellről minden körülmények között a
Holle anyó, hungarocell, vasreszelő triumvirátus jut eszébe.
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Számomra mit adott? A világot! Nem csak a világot jelentő deszkán való
szárnypróbálgatásokat, hanem lehetőséget már gyerekként arra, hogy karakterektől tanuljak, miközben megformázom őket, hangok, hangsúlyok,
nézések, habitusok, mozgások által.
Mindez nem lett volna lehetséges egy olyan Pedagógus nélkül, aki maga
is karakter. Aki megtanított mindarra, amit egy-egy karakter tudott, és mindig csak a jóra, jobbra sarkalt. Maximálisan példát mutatott kitartásból, alázatból és küzdésből egyaránt. Elhitette velem – velünk – hogy ha igazán
akarunk, tényleg bármi lehetséges. Akár elsőre megnyerni az országos versenyt, akár elhitetni a közönséggel, hogy egy borzasztóan megfázott – az
előadás idején kis túlzással a fülemen vettem a levegőt – kiskakas könnyűszerrel el tudja űzni a farkast a nyuszika házától, mert ő igazán nagyonnagyon félelmetes, és egyébként is piros csizma van a lábán. Egy-egy nehezebb megbeszélésre a mai napig úgy megyek be, hogy ezt mormolom
magamban:„Félelmetes vagyok nagyon, piros csizma a lábamon…”
Minden báb csak egy szépen megmunkált játék lenne a lelke nélkül. Én
szerencsésnek mondhatom magam, hiszen volt kitől megtanulnom, hogyan adhatok lelket egy bábnak… így az előadásnak lehet, majd egy évtizede vége van már, de a függöny sohasem megy le.
Hiszen minden bábnak lelke van körülöttem.
Kondacs Mihályné

Bábos élet - visszatekintés
Az első óvodás csoportomban alkalmaztam először pedagógiai bábjátékot,
ami meglepően hatásos volt, így a „C” kategóriás végzettségem, ami gyermek bábcsoport vezetésére jogosított fel, számomra felértékelődött.
1997-ben régi vágyam teljesült, mert szülőfalumban kisiskolásokból megalakult az első nemzedék, a Durbincs bábcsoport. Szegvár a vizek falva
Csongrád megyében, így lettünk halacskák. Tartottunk bábos napokat,
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megünnepeltük a 10. évfordulónkat, bábos tábort rendeztünk, pályázatokban vettünk részt, és együtt voltunk mi is bábos táborokban. 13 évig számtalan eseményen, fesztiválon, rendezvényen részt vettünk, kétszer képviselve megyénket Egerben, az országos találkozón. A mai napig tartjuk a
kapcsolatot, tudunk egymásról. A bábosok nagyszerű felnőttek lettek: óvodapedagógus, újságíró, nyelvész, informatikus, sorolhatnám még, de mind
kreatív, ügyes kezű ember. 2000 – 2013-ig a Jövőnkért Alapfokú Művészeti
Iskolában bábjáték tanszakon foglalkoztam gyerekekkel.
2001 óta rendszeresen részt veszek a Pedagógus Bábjátékos Találkozókon, ahol egyedül adok elő bábjátékot. Neves bábos szakemberek előtt játszani nagyon megtisztelő számomra, így az esetleges építő jellegű kritikákat megfogadom, elfogadom. Örömmel tölt el, hogy alkalmam volt személyesen találkozni, kezet fogni, beszélgetni Séd Terikével, Kemény Henrikkel és más ikonikus bábosokkal. Biztatást adott mindig, hogy egy-egy bemutató után szinte mindig tettek említést a szegvári, vagy a hódmezővásárhelyi óvó néniről az Óvodai Nevelésben, vagy a Bábjátékos Egyesületi
honlapon. A mai napig egyedül szoktam bábozni Klári néni bábszínháza
néven.
Az élet úgy hozta, hogy 12 évet Hódmezővásárhelyen dolgoztam óvodapedagógusként. Hatalmas lehetőségnek éreztem, hogy a bábos életemet
itt is megélhettem. A Mazsola bábcsoportot több óvodai intézmény lelkes
óvó nénijéből alakult, akik hajlandóak voltak a cél érdekében este 8-ig próbálni, ha szükség volt rá.
Legismertebb szervezéseink a bábos szakmai napok voltak 2009ben,2010-ben,2011-ben és 2013-ban. Hódmezővásárhelyen megfordult a
bábos szakma néhány prominens csoportja, képviselője, mert bábelőadást
tartottak, vagy elméletet, gyakorlatot vezettek. Rendszeres vendégünk volt
Perneki Jánosné Budapestről, Mészáros Gyöngyvér Budapestről, Lenkefi
Zoltán Békéscsabáról, Gyekiczki Istvánné Szarvasról, Fejes Józsefné Kiskunhalasról, Meseláda bábcsoport Budapestről. Az évek folyamán egyre
nagyobb lett az érdeklődés a bábos nap iránt, hiszen délelőttönként óvodások láthattak bábelőadásokat, délután nagylétszámban óvodapedagógusok voltak a hallgatók. Helyi kezdeményezésből regionális szakmai
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nappá alakult az elképzelésünk. Elismerően írtak a bátor kezdeményezésről, a bábos nap elérte célját, felhívta a figyelmet a bábjátékra. (1)
2006-ban Bábjátékos szakvizsgát szereztem, tanáraim Szentirmai László,
Láposi Terka voltak.
A Mazsola bábcsoport a mai napig működik, de bábos szakmai napot nem
szerveztek a mai napig többet. Ezekhez az évekhez kapcsolódik három
kiemelkedő, sikeres szakmai pályázatom, ami az Óvodai Nevelés éves pályázataira írtam.
 Óvodai Nevelés –bábjáték az óvodában, iskolában 1999, V. helyezés
 Óvodai Nevelés- Bábjátékkal megnyitni a szeretett kapuját-harc az
agresszió ellen 2003, V. helyezés
 Óvodai Nevelés- Mindennapi örömeink 2007. IV. helyezés
Mindszenten 5. éve tartok bábfoglalkozásokat másodmagammal egy óvodában. Jelenleg, 2014 óta újra Szegváron, a szülőfalumban dolgozom a
Kurca-parti Óvodában, ahol gyönyörű lehetőségeket és bizalmat kaptam a
bábos élet fellendítésére.
Az óvodánkban megalakult az Anyanyelvi-és Báb szakmai munkaközösség, amely keretében évek óta éves terv alapján tevékenykedünk. A Kerekerdő bábcsoportunk rendszeres meghívottja a helyi és környék rendezvényeinek, ahol elismerik és szeretik előadásainkat.
Bábos szakmai napot még nem szerveztünk, de helyette immár három alkalommal rendeztük meg a Bábszínházi Világnapot, március 21.-én 2015ben, 2016-ban, 2017-ben. Itt is minden évben igyekszünk változatossá, tartalmasabbá tenni a napot. Tavaly már vendégeket hívtunk az óvodánkba,
Mindszent nagycsoportosait, máshová mi mentünk bábozni, kiállítást szerveztünk a Bábmanók munkáiból. Már készülődünk az idei napra is, mert
Szentes nagycsoportos óvodásait szeretnénk meghívni Szegvárra, hogy
együtt ünnepeljük a bábjáték napját.
Immár 4. éve a nagycsoportos gyerekeknek tartok bábfoglalkozásokat
Bábmanó néven, ahol tehetséggondozás és felzárkóztatás a célom. Jelenleg 16 gyermeknek bábozom, vagy készítünk együtt bábokat, vagy csak
bábot mozgatunk, mindent, amit szeretnek. Nincs kötelező előadásunk,
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csak magunknak játszunk. Bábos munkákkal pályázatokban sikeresen vettünk részt. A szülők is lelkesek, támogatóak. (2)
Mi a legnagyobb öröm?
A kollégáim is egyre bátrabban és szívesebben báboznak a saját csoportjukban is, örömforrásnak tekintik, és látják pedagógiai alkalmazásának létjogosultságát. A portfóliós minősítéseknél többen is mertek vállalni bábjátékos témákat, és mindenki sikeres foglalkozást tartott.
2012-ben a Magyar Bábjátékos Egyesület Mészáros Vincéné díjat adományozott szakmai munkámért.
1. Óvodai Nevelés –Bábtalálkozó 2009. december 10. szám; Óvodai
Nevelés – A Bábjáték ünnepe 2012. március 3. szám
2. www.csaladinet.hu „Keressük a legkreatívabb óvónőt…”
Verselés bábbal a Szivárvány csoportban 2016.; www.csaladinet.hu
„Keressük a legkreatívabb óvónőt.” Bábmanók 2017

Durbincs bábcsoport megalakulása 1997

Országos Pedagógus Bábjátékos Találkozó- Kondacs Mihályné: Az alma,
tárgyjáték, 2012

105

Gyermekbábosok Országos
Fesztiválja, Eger, 2008

Kerekerdő Bábcsoport: Az aranytarajos kiskakas
bábjáték, Szegvár 2017

Kunné Darók Anikó

Kelepelők
A Kelepelő bábcsoport 1997. január 23-án alakult a Jászberény Város Óvodai Intézménye tagóvodáinak pedagógusaiból. A csoport egy jó csapattá
szerveződött az elmúlt 20 év alatt. A kezdő tízes, még mindig együtt alkot.
Egy-két taggal bővültünk, a nyugdíjba vonulókat próbáljuk megtartani magunk mellett. Nem csak a bábjáték köt össze bennünket. Az elmúlt 20 esztendő barátsággá emelte kapcsolatainkat. Találkozóink első harmada mindig a csoporttagok élet- és sorsfordulóinak közös megéléseként szolgál a
mai napig.
Célunk: Az egyre kevésbé használt bábozás módszerének igényes alkalmazása az óvodások és a kisiskolások körében.
Tevékenységünk: Évente egy-két mesével lepjük meg városunk gyermekeit. Arra törekszünk, hogy minden évben legyen egy nagyobb létszámot,
teret kívánó színházi előadásunk, és egy kisebb térben kevesebb létszámot is kiszolgáló, kisebb szervezést igénylő bábjátékunk. Műsorainkat több
éven keresztül az Országos óvodai bábtalálkozón megmérettük, zsűriztettük. Városunk rendezvényein színesítjük a kisgyermekes családok programjait. (pl.: Múzeumok Éjszakája, Jász Expo, Mihály nap…)
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Alapelvünk az igényesség – és mi mással tudjuk megvalósítani a művészeti, esztétikai nevelést, mint a népmesével, az esztétikus bábbal, díszletezéssel, a szép zenével, a kifejező karakterrel, mozdulattal, komplex
„SZÉP” élménnyel?
Ezt a nagy egységet a csoport 10 – 12 tagja teremtette meg két évtizeden
keresztül / bábkészítés, dramaturgia, zenei betétek, élő zene, díszlet, világítás… / sajátkezű kidolgozásával. Az utolsó előadásaink bábjait egy babakészítő látta el testtel, ruhával, a fej készítése maradt a csoportra.
Pályázati tevékenység: városunk önkormányzata, minden évben kiírja „CIVIL” Pályázatát, ahol támogatást szerezhetünk működésünk anyagi fedezete érdekében. Pályázataink minden évben pozitív elbírálásban részesülnek.
Eddig feldolgozásra került meséink, technikáink:
Az aranytarajos kiskakas (zsákbáb), A kiskakas gyémánt fél krajcárja (botbáb), A brémai muzsikusok (bőröndmese), Az aranyszőrű bárány (óriásbáb), Visszajött a répa (kesztyűbáb), A só (vajang báb), Bóbita születésnapja (zenés, verses, mesés összeállítás), Holle anyó (kabátmese), Fésűs
Éva: Az öt testvér (ujjbáb), Szobamese (marionett játék és árnyjáték), Húsvéti mese (árnyjáték), Mirci (botbáb), A három kismalac (dunna- párnabábok), Kolontos Palkó; A brémai muzsikusok, (paraván nélküli, zsákvászon
bábok), Mazsola és Tádé (az eredeti rendezés feldolgozása), A kiskakas
gyémánt fél krajcárja (paraván nélküli, régi faládákból, létrákból előállított
bábjáték), A három kívánság, A három selyp lány (öreg komód díszlettel)
Egy-egy mesénk, 10-20 előadást élt meg.
Csoporttagok: Olajosné Rab Gabriella, Göblyösné Kézér Andrea, Kis Istvánné, Csík Ferencné, Nagy Éva, Nagyné Bathó Erika, Szebenyiné Barna
T. Éva, Kovács Erika, Kunné Darók Anikó, Tarjániné Sárközi Valéria, Kerékgyártóné Csiszár Ildikó.
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A Három selyp lány, 2018.

Mazsola és Tádé, Családi matiné, Lehel Filmszínház,
Jászberény, 2013.

A három kívánság, Központi óvoda, 2017.
Szebenyiné B. T Éva, Olajosné R. Gabriella,
Kunné Darók Anikó

A három kismalac (dunna- párnamese)
Zengő óvoda, Jászberény, 2010.

A kiskakas gyémánt fél krajcárja,
Jászberény, 2015. Szebenyiné B. T Éva,
Kunné Darók Anikó, Kovács Erika

Kolontos Palkó, Jászjákóhalma, 2011.
Kis Istvánné, Kovács Erika, Csík Ferencné,
Szebenyiné B. T Éva, Nagy Éva

108

Major Dominik

Fejenagy Bábstúdió & Műhely
2010-ben nagymamám elhívott magával egy bábos nyári táborba, ahol első
alkalommal volt Ő is, kolleganője (Huszár Zoltánné Dégi Éva bábtanár) segítője. Bár először nem is igazán akartam a táborba menni, de végül elmentem, hogy legalább, azon a héten a szünetben, ne legyek édesanyám
terhére.
Olyan jól sült el az egész dolog, hogy már első alkalommal saját bábdarabot rendeztem a saját magam által írt történetből, és általam készített bábokkal játszottunk. Ez így ment 2016-ig, amikor elkezdtem heti rendszerességgel bábozni egy szakkör keretén belül. Az első évem a szakkörön annyi
inspirációt adott, hogy hivatalosan 2017. aug.12-én megalapítottam saját
elképzeléseim alapján a Fejenagy Bábstúdió & Műhely-t (amelynek nevét
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című írásának főhőse ihlette).
A stúdió működését, amíg bírja, nagymamám segíti (aki nyugdíjas pedagógus, technikatanár). A megalakulás óta bábkészítéssel (megrendelők számára is), díszlettervezéssel, és -készítéssel, bábdarabok rendezésével,
bábszínészettel foglalkozunk.
A beépített stúdióban bábszínpad, világítástechnika, elektronikai eszközök
(pl.: füstgép), hangtechnikai berendezések (pl.: hangfal, mikrofon), kisgépek (pl.: varrógép, fúrógép, csiszoló), és kézi szerszámok is találhatóak.
Próbálunk haladni a korral, és különböző mai technikai eszközöket használni, de a bábozás hagyományait is igyekszünk megőrizni.
A bábozás amatőr módon is művelhető tevékenység, erre hoznám fel saját
példánkat, ugyanis nekünk sincs semmilyen erre a területre vonatkozó végzettségünk. Ajánlanám mindenkinek ezt a lelki táplálékot, aki csak ki szeretne lépni a mindennapok gondjai közül egy sokkal mesésebb világba,
aminek csak az emberi fantázia szabhat határt.
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A Fejenagy Bábstúdió
& Műhely logója (Tervezője: Bánffi Brigitta)
A Fejenagy Bábstúdió & Műhely megalakulásának ünnepe. 2017.aug.12.

Nagy Márta

Celldömölk és a Tücskök
Az 1980-ban Celldömölkön alakult Tücsök Bábcsoport legfontosabb pillanatait szeretném bemutatni fotókon, okleveleken keresztül.
Polyák Erzsébet bábjátéka, a Zsákbamacska az első nagy sikerünket
hozta. Az egri országos fesztivál után meghívták Salgótarjánba egy animációs fesztiválra.

Zsákbamacska
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Nem szeretem a majmokat című előadásunk átütő siker volt az egri országos fesztiválon, kiemelt első helyezéssel díjazta a zsűri. Első alkalommal
játszottunk asztali bábjátékot élő játékkal színesítve. Újszerűnek számított
a dobozokból készült díszletek nyílt színi váltása.
Urasima története japán népmese feldolgozása japán zenére készült, ezt a
játékunkat az origami figurák és díszletek tették különlegessé.
Egy hernyó élete többszörös áthallásokkal mutatta meg az élet nagyszerűségét.

A császár új ruhája - tárgyanimáció

Bábfantázia Weöres Sándor verseire háncsból készült lábtörlőkből alakítottuk ki a vers nyomán életre kelt figurákat
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Csipike története gyerekeknek és felnőtteknek - nyíltszíni játék

Babszem csacsi - élőjáték botos bábbal és tárgyanimációval
Hajba Nóra és Németh Ádám

112

Lúdas Matyi

Vakarcs - asztali bábjáték
Mesterházy Gréta és Bárány Dávid

Az igaz szeretet - marionett játék
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Szinte felsorolhatatlan az országos fesztiválokon kapott eredményeink
sora, valamennyi nagyon megbecsült és szép emlék.
Most olyat mutatnék, ami különleges. A 80-es években és a kilencvenes
évek elején rendezte meg a Magyar Televízió a Játsszunk Bábszínházat!
c. vetélkedőt, ahol három alkalommal került képernyőre a Tücsök Bábcsoport.
Említésre méltó még, hogy az idegen nyelvek gyakorlására is alkalmaztuk
a bábjátékot, szép eredménnyel. Ausztriában és Olaszországban többször
vendégszerepeltünk. Az Osztrák Televízió Mini ZIB magazinja interjút készített a csapattal.
Az angol nyelvű regionális drámafesztiválon Ezüstminősítést kaptunk.
1987-ben voltunk Zágrábban a Nemzetközi Eszperantó Bábfesztiválon,
ahol a nyelvi 1. helyezést hoztuk haza a Csodatévő fakéreg c. előadásunk
eszperantó nyelven való előadásáért. A Pekingi Televízió részletet vett fel
a darabról és interjút készített a szereplőkkel.

Csoportkép: Mészáros Erik, Cziki Adrián, Farkas Krisztián,
Horváth Regina, Egerszegi Luca, Németh Gergő, Szabó Áron,
Horváth Fanni, Kiss Domonkos, Szabó Bence, Döme László
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Pinocció Bábcsoport

Felfedező úton négy évtizednyi bábjáték kincsei között
A közelmúltban jelent meg az 1976-ban alakult nyergesújfalui Pinocchió
Bábcsoport történetét feldolgozó könyv, melyben az elsősorban gyermek
társulat krónikája, eredményei és válogatott szövegkönyvei kerültek publikációra. A könyv megszületése sorsszerűen egybeesett a bábcsoportot
alapító és 38 évig vezető édesanyám, Sára Lászlóné – a helyi és országos
bábos közösségnek „Inci” - 2014 decemberében bekövetkező váratlan halálával. Az azóta eltelt néhány évben próbáljuk feldolgozni és megérteni,
hogy mit adott és mit ad továbbra is a bábjáték egy kisvárosi közösségnek
és az abban résztvevő egyes embereknek.
Ennek jegyében 2016-ban, amikor a bábcsoport 40. születésnapját ünnepeltük, leültünk beszélgetni régi bábosokkal arról, kinek hogyan hatott az
életére és személyiségére az, hogy bábszakkörre járt. Többen elmesélték,
hogyan segített nekik a bábjáték gátlásaik feloldásában. Tanultak a kitartásról, fegyelemről, türelemről és az elfogadásról. Megalapozta a személyes kreativitást, az önértékelést, az emberekhez való viszonyt és a művészetek iránti szeretetet. Történeteket hallottunk arról, hogyan került elő otthon a régi báb, amikor saját gyermekük született, és vannak, akiket pályaválasztásukban befolyásolt.
Többek között ez a beszélgetés indított engem is arra, hogy önmagamat is
megvizsgáljam és megértsem, hogyan lett a bábjáték életem meghatározó
része. Tudnom kell, milyen pedagógiai és művészi megközelítéseket szült
bennem ez az életút most, hogy én vagyok a gyermekbábcsoport vezetője.
Emellett egy testvéreimmel alapított felnőtt társulat tagja is vagyok, továbbá
saját gyógypedagógusi munkám során is alkalmazom a bábozást.
Szóval, hogy is volt? 1976. december 6-án, 5 éves koromban került sor a
Pinocchió Bábcsoport első előadására. Ettől kezdve hetente próbált a csoport, amely ekkor még felnőttekből állt. Én és az öcsém, Balázs, minden
próbán ott voltunk és ott voltak a többi bábos anyák gyerekei is.
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Az egész gyermekkorom csodálatos volt – otthon. Mindig otthon akartam
lenni. Attól kezdve, hogy intézménybe jártam, nagyon féltem. A hangos,
erős óvónőktől, tanároktól, akik kiabáltak, akik parancsolgattak. A félelem
lett a legnagyobb ellenfelem. A bábszakkörökön nem kellett félni, sőt inkább el is felejtettem, hogy én félek. Ott igazán önmagam voltam, az a talpraesett kislány, aki már a felnőtt csapatban is szerepet kért és kapott. Mi
gyerekek pár év múlva már nem csak néztünk, hanem magunk lettünk a
bábosok. Baráti társaság is voltunk, meg egy nagy családi ügy is lett a
Pinocchió. A mi otthonunkban a mindennapok is a bábozásról szóltak: díszletek, bábok készültek, szüleink bábdarabokat írtak, zenét szerkesztettek.
Egy ilyen családban felnőni nem mindennapi dolog, de azt, hogy nem minden gyereknek adatik meg, csak később értettük meg. Számunkra ez a természetes.
16 éves koromban beiratkoztunk édesanyámmal a C kategóriás bábcsoportvezetői tanfolyamra, amelyet Lengyel Pál és Koós Iván vezetett.
Ezidáig tartott harcom a félelemmel, küzdelmem azért, hogy hallassam a
hangom, megtaláljam a helyemet. A C kategóriáson kitárult a világ, a bábos
életbe csöppenve nemcsak sok új barátra találtunk, hanem nagyon sokat
tanultunk. Immár én is majdnem felnőtt lettem, aki kicsikkel bábozik, hiszen
vizsgáztunk, gyerekeket rendezünk.
A gyerekek között rájöttem, hogy ez a közeg az, ahol semmi baj, ahol boldog vagyok, itt a helyem. Így jelentkeztem a tanítóképzőbe, tanító-művelődésszervező szakra. Közben pedig folytattuk bábos tanulmányainkat a legendás Bábakadémián.
Ezekben az években elsősorban bábszakmai ismereteket szívtam magamba. A művészetek iránti szeretet és a színház, bábszínház világával
való egyre szorosabb kapcsolatunk mellett azt tanultuk meg gyermek –és
kamaszéveink alatt, mennyire fontos egymást elfogadni, türelmesnek lenni,
hogy mindenki fontos tagja a csoportnak. Sosem volt felvételi, válogatás a bábszakkör nyitott volt, aki nálunk ragadt, évekig bábozott.
Tanítóként, pár év múlva pedig gyógypedagógusként rájöttem, hogy minden gyermeknek, függetlenül attól, hányas az IQ-ja, ugyanarra van szüksége: sok figyelemre, arra, hogy a lehető legjobban megismerjük őket és
az egyéni fejlődésmenetük ismeretére. Mindig báboztam velük, a
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„normálokkal” és az „értelmileg akadályozottakkal” is. Az egész
alsótagozatnak mi adtuk az iskolai karácsonyi ünnepen a műsort. Ez tényleg integráció volt, és lehetett volna inklúzió is – befogadás, elfogadás is,
ha a meg nem szüntetik a csoportot. Megtanultam ekkor, hogy tényleg nem
csak előadó művészet a bábjáték, hanem eszköz is. Még a tanítóképzőben
szakdolgozatot írtam a bábjáték pedagógiai alkalmazásáról, de igazából itt
teljesedett ki és most a korai fejlesztésben tapasztalom még tovább fokozva, mennyire sokoldalú dolog.
Bábbal beszélgetünk, szókincset fejlesztünk. Éneklünk, mondókázunk, ujjbábokkal megtanulunk mutatni. Hangutánzókkal beszédet indítok. Autista
gyerekek párbeszédet képesek elsajátítani, szerepeket kezdenek felvenni.
A társas érintkezésük fejlődik.
2014 decembere után új korszak kezdődött. Addig elsősorban a közönség
színvonalas szórakoztatása volt a cél, többnyire tizenéves gyerekek, fiatalok alkották a csapatot. A jelenlegi bábosok óvodások, kisiskolások, háromévestől hét évesig és néhány nagyobb gyermek. Csoportunk tagja egy
Down szindrómás nagyfiú, és van köztünk Asperger szindrómával diagnosztizált kislány is, valamint szorongók, hiperaktívok, átlagos képességűek, csendesek, cserfesek. Huszonegy gyermek. Mindenkinek helye van,
mindenki megtalálja a feladatát. Úgy működünk, mint egy kis báb-tanoda:
a bábjáték alapjait tanítom nekik, életkori sajátosságaikat figyelembe véve
sorban tanuljuk a bábtechnikákat, sok verssel, dallal. Időnként tartunk játszóbábszínházakat, ahol bemutatjuk, mit tudunk, és a közönség is velünk
tarthat. Fabrikálunk, játsszunk.
Nagyon fontos ma megtanítani a szülőket arra, hogy figyeljenek a gyermekeikre, mert nagy a mese-szükségletük, azonban digitalizált világunkban
ez bizony elfelejtődik. Korai fejlesztéssel foglalkozom, a 0-3 éves korosztályt látom cseperedni és sajnos egyre kevesebb a mozgás, az élő beszéd
hallgatása, ezért lassabban fejlődnek és sivárabb az érzelmi életük is, a
társas kapcsolatok nem tudnak kialakulni. A tablet, mobiltelefon nem válaszol, nem mosolyog, nem simogat. Pedig a kicsinyek éheznek minderre.
A bábjáték ebben is segít. Mint ahogy a beszédindításban is, a szókincsfejlesztésben, harmonikus mozgás kialakulásában, térbeli tájékozódásban,
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saját magának a megismerésében, a szocializációban. Ezeket is szeretnénk átadni a fiatal szülőknek. S mikor látják egy-egy játszóbábszínházban,
mennyire élvezik a gyerekek a mesét, bábkészítést, a bábok megelevenítését, otthon is folytatják, visszajárnak, néhányan bábszakkörre is beiratkoznak.
A Pinocchió Bábcsoportban tehát gyerekekkel foglalkozunk, de emellett
szeretnénk azt is, hogy az a hatalmas örökség, amit 40 év során összegyűjtöttünk, akár természetben, akár szellemileg-lelkileg, nem menjen
kárba. Testvéreimmel létrehoztuk a Sára Labor nevű művészeti és pedagógiai műhelyünket, ahol azzal kísérletezünk, hogyan lehet a mai közönséget, gyerekeket és családokat, a leghatékonyabban megszólítani. Hisszük,
hogy a történetek élő előadása egy közösségi térben, melyeket a mesék, a
versek, a báb- és élőjáték kifejező erejének felhasználásával hozunk létre,
az ismeretterjesztés és szemléletformálás legvarázslatosabb módja. Balázs környezetvédő mérnök, vitorlázó, versszerető ember. Mónika logopédus, zenész, 3 pici gyermek gondos édesanyja. Én meg összességében,
akárhány diplomám is van, bábjátékos vagyok igazán. Sokat futok, tanulok
harmonikázni, és keresem a módot, hogy önálló gondolkodásra tanítsam a
gyerekeket. Nekem is van három. Mindezt beletettük a gondolatbeli zsákunkba, és kísérletezünk: a színházi nevelés eszközeivel, interaktivitással,
a tanítási-gyógypedagógiai tapasztalatainkkal, környezetvédő szemlélettel,
zenével, mozgással. Amikor a Sára Labor bábozik, akkor is azt látjuk, hogy
van létjogosultsága a bábszínháznak. Úgy kell a kicsinyeknek, mint egy
falat kenyér.
Nagyon intenzív két és fél év van mögöttem. Anyu ugyan nincs itt fizikailag,
de itt hagyta az energiáit, a lelkesedését, a jóságát, a bábozásba vetett
hitét, és teret adott nekünk maga után, hogy alkossunk, járva a magunk
útján. Sokat tanulok tőle, mert most értek meg sok mindent, mit miért csinált. És sokat tanulok a gyerekektől, akik éhesek a figyelemre, a mesékre,
az igaz, tiszta játékra.
Ahogy kezdtem, a feldolgozás és kísérletezés még folyamatban van. S mi
lehet mindebből hasznos a Magyar Bábjátékos Egyesületnek és a bábos
társaknak? Talán, hogy érdemes összegyűjteni és elemezni a nyergesúj118

falui és ehhez hasonló bábjátékos közösségek tapasztalatait, nemcsak művészi, hanem pedagógiai vonatkozásban is. Szívszorító sorsok mellett hatékony nevelési módszerek bontakoznak ki ezekből a történetekből, melyekkel még nagyobb sikerrel lehetne a bábjáték jótékony hatását terjeszteni a társadalom szélesebb rétegei felé. Kincses bányák, melyek mélyére
alapos kutatómunkával tudunk együtt eljutni.
Szalai Szilvia

Tündér-Manó Bábcsoport
Előzmények, jelen, jövőkép
Gyermekként keveset találkoztam a bábjátékkal. Természetesen kisiskolás
éveimben volt lehetőségem több, színi- és bábszínházi darabot megnézni,
de ezekből számottevő emlékélmény nem maradt. Esztergomi
középiskolánkban volt színjátszási lehetőség szakkör keretében – talán
ekkor kedveltem meg igazán ezt a műfajt – ahol számomra a jó
társaságban eltöltött, eredményes felkészülés igen vonzó volt. Az évek
múltával megfogalmazódott bennem, hogy szívesen lennék tagja, alapító
tagja amatőr színjátszó csapatnak, ami mind a mai napig álmom. Ekkor
bábozásról még szó sem volt.
Fiatal felnőttként Tinnyére költöztem kis családommal, így egy faluban
laktam a Siklósi családdal. Akkor még nem tudtam, hogy ők „nagy
emberek”, legalábbis a bábos szakmában annak tartom őket. A Figurina
Bábszínházról van szó. A helyi rendezvényeken, művelődési ház
programján stb. több alkalommal láttam őket: érdekesnek találtam a
stílusukat, tárgy- és fényjátékaikat. Ebben a faluban később alakult egy
amatőr színjátszó csoport PaThália Miniszínpad néven, aminek egészen
biztosan tagja lennék, de közbeszólt egy újabb költözés jelenlegi
lakhelyünkre, Epölre, ahová szívesen jöttem, mert szülőfalum, Bajna
közelsége húzott vissza.
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A sors és vélhetően a hasonló érdeklődési kör ezután hozott össze azokkal
az emberekkel, akikkel jelenleg is van szerencsém együtt dolgozni,
színesíteni a kulturális életet (nem csak helyi szinten).
Ismeretségünk egy ökokör programon való részvétellel kezdődött, majd a
gyermekeket foglalkoztatva öko-játszóházat és kézműves foglalkozásokat
kezdtünk tartani jeles ünnepekhez, eseményekhez kötődően. Az
igényekhez mérten igyekszünk több korosztályt is megszólítani.
Tevékenységünket egyesületi keretek közt végezzük. 2016 januárjában
alapítottuk meg a Bajnai Zöld Tündérek Öko- és Szabadidő Egyesületet,
mely jelenleg partnerszervezete az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft-nek.
A gyermekek bábos foglalkoztatásának, bábbal történő megszólításának a
gondolata leginkább akkor kezdett foglalkoztatni bennünket (egyesületi
tagokat), amikor az NMI bábcsoportvezetői alapismereteket nyújtó képzést
indított. Egyesületünk jó lehetőségnek találta, hogy ilyenfajta ismereteket is
hasznosítsunk a tevékenységi körünk szélesítésénél, ily módon is
fejlesztve a gyermekeket. Egyesületem támogatásával, közös döntés
alapján én mehettem a Kecskeméten tartott képzésre. A csoportban
húszan voltunk, az ország különböző pontjairól. Sok időt töltöttünk a Ciróka
Bábszínházban, többek közt tanulhattunk az „Ágiktól”, Kiszely Ágnes,
igazgatónőtől, Kuthy Ágnes, főrendezőtől, valamint Gimesi Dórától, és ki
ne felejtsem Szentirmai László tanár urat sem. Az érdekes elméleti
anyagok mellett a gyakorlatiasságra is jutott idő. Elkészítettünk egy saját
bunraku bábot, melyet felhasználva, csoporttárssal karöltve egy általunk
kitalált etűdöt kellett bemutatni. Lehetőségünk volt a kulisszák mögé látni,
részt vehettünk főpróbán és előadáson is. Nagy élményt nyújtott,
barátságok is szövődtek, szeretek visszaemlékezni erre az időszakra.
Jó kapcsolatot ápolunk a tavaly februárban alakult Kemence Bábcsoporttal
(Szőny), valamint a nyár folyamán sikerült a 40 éves múlttal rendelkező
Pinocchió Bábcsoportot is megismerni. Komeiner Ildikó és családja bátorító
szavai is nagy hatással voltak rám. Az ő munkájukat látva igyekeztünk
felmérni a kezdéshez szükséges tárgyi, valamint tudásbéli esetleges
feltételeket.
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Bábcsoportunk, a Tündér-Manó Bábcsoport a Bajnai Zöld Tündérek
Egyesület kezdeményezésével és vezetésével 2017. szeptember 12-én
alakult meg 16 iskoláskorú gyermekkel. Még kezdők vagyunk a pályán. A
csoportfoglalkozások helyszínét heti egy alkalommal a bajnai Simor János
Általános Iskola biztosítja, tanítási időn kívül. Ilyenkor a gyermekek sok
érdekes információn, a „bábos világ” megismerésén kívül a kezdetekben
sokat kézműveskedtek is, bábokat készítettek. Részt vettünk a Nyergesi
Bábtalálkozón (itt még csak nézőként), majd a Határtalanul Bábtalálkozón,
Komáromban, ahol első fellépésünkként az Iciri-Piciri mesét adtuk elő. A
helyi közönségünk a Tök-Jó-Nap elnevezésű program keretében szintén
az Iciri-Picirit, majd az Adventi készülődésnél Az állatok karácsonya című
mesét láthatta. Az újévben három átdolgozott állatmeséhez fogtunk hozzá.
A nagy létszámú csoport miatt a meséket magunkévá kell formálni, úgy
megírni, átírni a történetet, hogy megjeleníthető legyen. Ezt a feladatot én
végzem. A foglalkozásokon és egyéb teendőknél nélkülözhetetlen segítőim
Bagó Natália, az egyesületünk elnöke, aki népi játék- és kismesterség
oktató; valamint Szabó Tiborné, Ani, nyugdíjas óvodapedagógus, aki
rengeteg tapasztalattal rendelkezik a bábozás és a gyermekek betanítása
területén és Toplak Bea, aki példás odafigyeléssel és precizitással tervezi
és varrja meg a bábjainkat, kellékeinket.
Némely egyesületi rendezvényünkön mi, felnőttek is bábozunk. Ily módon
könnyebb kommunikálni, fontos információkat továbbítani a gyermekek
felé. Jövőbeni célunk felnőtt bábcsoport működtetése is.
Bajna, 2018. január 18.
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Kovács Hedvig

Egy szerény brosúra
Talán 25 éve annak, hogy a pedagógiai bábjátszás egyik méltatlanul elfelejtett kiválósága, Madár Béláné szakkönyveit megörököltem. A Népművelési Intézet kiadványait gyűjtötte össze, aminek én boldogan találtam helyet
a polcomon, és közülük nagyon sokat használtam, néhányat csak arrébb
helyeztem, soha meg sem néztem. A sors kényszerei folytán a második
költözés, és az azzal járó selejtezés változtatott ezen a helyzeten, amikor
sokadszorra néztem át a bábos irodalmat, és egy nagyon jelentéktelennek
tűnő kiadványt, aminek még csak a címét sem olvastam el, megvizsgáltam.
A még csak nem is fűzött, csupán iratkapoccsal egybeszegelt, A/5-ös stencilezett, (fiatalok tán azt sem tudják, hogy mi az) feltűnő javításokkal tűzdelt,
ismeretlen eredetű kiadás címlapján: Szilágyi Dezső, a Budapest Bábszínházat művészi rangra emelő igazgatójának neve alatt „Előadások a bábjátékok műfaji kérdéseiről” címet olvastam.
És én ezt nem vettem észre 25 éve! Pedig mennyit hallottam róla. Bábjátékos képzéseken ennek foszlányait hallgattam Koós Ivántól, erre hivatkozott Lengyel Pál a bábakadémián, erre hivatkozott Híves László egy másik
kiadványban, amit aztán én is terjesztettem, amikor a jósors tanítani engedett későbbi bábos tanfolyamokon.
A könyvecske 7, az 1958-1970-ig tartó időszakban, különféle nemzetközi
konferenciákon előadott értekezéseket tartalmaz.
1. Néhány szó a bábjáték elméletéről (I. Bukaresti Nemzetközi Bábfesztivál 1958.)
2. A bábjáték pedagógiája (Pedagógiai konferencia Róma 1961.)
3. A bábjáték és a többi művészetek (Nemzetközi Bábfesztivál Varsó
1962.)
4. A hagyományos tündérvilág a modern gyermekszínház repertoárjában (Gyermekszínházak brüsszeli dramaturgiai kollokviuma
1963. és leningrádi pedagógiai konferencia 1964.)
5. A plasztikai elem szerepe a bábszínházban (III. Bukaresti Nemzetközi Bábfesztivál 1965.)
122

6. A drámaiság a bábművészetben (A MTA és a Színháztudományi
Intézet konferenciája 1966.)
7. Művészet, vagy pedagógia (Konstancai Román Nemzeti Bábfesztivál 1871.)
Valamennyi előadás előre leírt, végtelenül átgondolt, egy nagy tudású, a
bábjáték mellett végtelenül elkötelezett színházi ember munkája. Hatalmas
pedagógiai és pszichológiai ismerettel.
Számomra az a döbbenetes, hogy én, aki ezt olykor botladozó nyelvvel,
szavakat keresgélve próbálom előadni különféle alkalmakkor, most mindent tökéletes összeszedettséggel, szinte irodalmi nyelven leírva találtam
tömör tisztasággal.
Néhány, a tanfolyamokon állandóan ismétlődő alapvetés miatt az első előadást emelném ki, amely a bábjáték műfaji sajátosságáról szól.
Szilágyi Dezső a cikk elején annak az okát keresi, hogy a bábjátéknak miért
nincs önálló dramaturgiája, elmélete. Szerinte a bábjáték annyira összetett
műfaj, hogy az, idézem „..alapja nem a közönségnek adott esztétikai élmény, hanem erős, közvetlen lélektani hatás – s ezt eddig nem vizsgáltuk.
A bábjáték műfaji sajátosságai nem az esztétikából, hanem a pszichológiából kell, hogy kiinduljon.”
Más-más korosztálynak szól, ezért nevelés-lélektani kérdés. Itt már helyben vagyunk. Szilágyi Dezső hozzánk szól, pszichológia nélkül nem boldoguló bábjátékos pedagógusokhoz, és pszichológiai és pedagógiai ismeretek nélkül játszani nem tudó bábjátékosokhoz.
Kifejezési eszköze az ábrázolás – anyagi lényeggel. Az anyag átváltozásának csodája. Fontos: SZIMBOLIZÁLÁSSAL.
Idézem: „Szimbolizálás, az „ad minimum” redukálás elve természetesen a
bábu külső megjelenésére is érvényes. Ha a bábu, vagy környezete másolja a köznapi valóságot, elveszti létjogosultságát. A naturalizmus a bábjátékkal ellentétes művészeti irányzat. A bábjáték soha nem válhat panoptikummá. Stilizáció – vagyis lényegre redukálás – a bábu lényegéből fakad.”
A bábszínház nem miniatűr színház. Idézem „A bábu magának az élő, cselekvő embernek a szimbóluma… ezért fut vakvágányra minden olyan báb123

játék, amely gazdagon árnyalt alakokat, jellemeket, vagy éppen jellemfejlődést kíván megjeleníteni. Akkor szétpattan a szimbólum: nem lesz hitele
a bábunak, s vele az egész produkciónak.”
Szilágyi Dezső felteszi a kérdést, hogy a figura milyen arányban áll a fabulával.
Megvilágítja, hogy a gazdagon ábrázolt figura következménye a vézna cselekmény, és ugyanez fordítva. A szimbolikus, tehát néhány jellegzetes vonással felruházott figura színes, gazdag cselekményt követel. Sok akció,
kevés dictio (beszéd) a megfelelő arány.
Mit mond a mozgásról?
Ha a mozgás valószerű, akkor a báb túlmechanizálódásához vezet. Ha a
mozgás valószínűtlen, az a művészet. Az alkotó ember zsenije létrehozza
a lehetetlenség művészetét, a BÁBSZÍNHÁZAT.
…És így tovább, és így tovább. Csupa evidencia. Evidencia, számunkra,
akik már túl vagyunk az alapképzésen, lassan mindenen túl vagyunk,
egyébként is túlképzettek vagyunk.
Ám, amikor kezdtük, akkor még a lekicsinyített színház volt a bábjáték eszménye, amikor még egy bábjátékos fesztiválon nyerni lehetett bábtáncoltatással, egy átgondoltabb látvánnyal. Dramaturgiával senki nem foglalkozott. Senkit nem érdekelt, hogy egy bábos feldolgozás adott-e többet a nézőnek, mint az élőszínház, több lett a mese a bábos feldolgozás által, vagy
netán kevesebb. Érdem volt már az is, ha a mesét átadták, sikerült „elbábozniuk”.
Szilágyi Dezső ezekben a cikkekben kifejti, hogy a bábművészet akkor lesz
önálló műfaj, ha kifejleszti az önálló dramaturgiáját, önálló irodalmát.
Ugyanakkor az is kiderül, hogy a bábjátékot, amit nem lehet a gyerekektől,
mint a legszélesebb körű nézőközönségtől elválasztani, pszichológiai és
pedagógiai tudás nélkül nem lehet megközelíteni. Ebből következik, hogy
a gyerekek számára az értékes meseirodalom a forrás. Ezt kell a bábjáték
gazdag látvány- és más művészetek komplex alkalmazásával önálló dramaturgiai alkotássá építeni.
A könyvben szereplő cikkek részletesen kifejtik az eszközöket, tévutakat,
hatásukat az elsősorban gyermekközönségre. Idézeteket a nagy elődöktől,
kortársaktól, Craigtől, Obrazcovtól, Jurkowskytól.
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Barátainkkal azon igyekszünk, hogy a brosúrát újra kinyomtatva minden
érdeklődő kezébe eljuttassuk. Mások, többek között Urbán Gyula, Domonkos Béla, azon fáradoznak, hogy a bábszínház eme óriásának,- aki a ’60as, ’70-es években világhírűvé tette az Állami Bábszínházat, aki sok éven
keresztül az UNIMA vezetőségi tagja volt, a világ legnagyobb bábművészei
büszkén vallották magukat a legjobb barátjuknak,- most egy szerény mellszobrot állítsanak a Budapest Bábszínházban.
Sánta Miklósné Erika – Molnár Attiláné Sánta Erika

Egy kiállítás margójára
2015. március 4. Sánta Miklósné bábkiállítása a vásárosnaményi Művelődési Házban.
Az életmű kiállítást megnyitja Bárdi Margit nyugalmazott bábművész, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egykori bábreferense, a Mesekert Bábszínház alapítója, nyugdíjazásáig a megye bábos életének mozgatója.
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Az ünnepélyes megnyitó kapcsán ismerteti a megyei bábjátszás múltját.
1948-ban az országban másodikként alakult meg amatőr szinten, Nyíregyházán a bábszínház Garay József vezetésével, majd Tőkey Károly és
Orosz Zoltán kiszélesítette a megyei bábmozgalmat. Céljuk volt, minél többen ismerjék meg e nemes tevékenységet, ezért tanfolyamokat indítottak.
Kétévi képzés után számos pedagógus működési engedélyt kapott. A nyíregyházi főiskolán Bárdi Margit kezdeményezésére fakultációs módszerrel
bábpedagógusi képzés indult. Az 1970-es adatok szerint a megyében közel 60 bábcsoport működött. Az 1977-ben létre jött Tiszántúli Bábjátékos
Napok alkalmasak
voltak a csoportok
megyei bemutatkozására, melyet megelőzött a selejtező, a
járási bemutató. A
vásárosnaményi járásban is 8 bábcsoport volt, többek között a naményi
Rosszcsont, majd a
Szivárvány bábcsoBárdi Margit bábművész
port. Jelenleg egy kézen meg lehet számolni a megyében működő együtteseket.
Sánta Miklósné Erika a 60as évek végén napközis nevelőként először ösztönösen
kezdte használni a bábot a
tanulás folyamatában. Az így
szerzett élmények alapján a
képzési lehetőségeket kihasználva
megszerezte
1978-ban a Népművelési Intézet C kate- Sánta Miklósné
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góriás működési engedélyét, majd 1980-ban a Czine Mihályné által szervezett középfokú bábjátékos oktatói képzés hallgatója lett Budapesten, Pécsett.
Nagy bábos személyiségekkel, rendezőkkel kerülhetett kapcsolatba, többek között Orosz Zoltán, Kós Lajos, Koós Iván, Vízvári László, Balogh
Géza, Báron László, Bucz Hunor, Séd Teréz, Gabnai Katalin. Számos továbbképzésen, versenyeken, fesztiválokon bővítette bábos ismereteit, sőt
nyugdíjasként 62 éves korában elvégezte a drámapedagógia szakot.
A bábjátszást a tanítás-tanulás folyamatában szívesen alkalmazta. A 80as évek közepén kapcsolódott be a Zsolnai József vezette értékközvetítő
és képességfejlesztő pedagógiai programba, ahol a bábjáték a hazai pedagógia gyakorlatában először rendes tantárgyként szerepelhetett. Osztályával az Országos Széchényi Könyvtár olvasásfejlesztési kísérletében is
részt vett, a tanulókra ösztönzőleg hatott a dramatizálás, az olvasottak bábos feldolgozása.
A tanítási órákon alkalmazott bábjátszáson kívül szakköri keretben is működtetett bábcsoportot hol iskolai, hol a művelődési központ keretében. Itt
elmélyültebben foglakozhattak bábkészítéssel, bábjátszással. A Rosszcsont bábcsoport bemutatkozása a megyei fesztiválon meglepetésként
hatott Móra Ferenc: Hatrongyosi kakasok című népmesei feldolgozása által. A szokatlan rendezés, a paraván nélküli játék óriásbábokkal, táblaképekkel a 70-es években még újszerűnek tűnt.
1975-ben középiskolás csoportjával képviselte a megyét a Sárospataki Diáknapokon az Óvodai játékok
marionett játékkal. Rangos elismerést jelentett, hogy 1980ban szerepelhettek a Tv Játszszunk bábszínházat! sorozatában.
A vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskolában is
bevezették alapfokú művészetoktatás kertében a bábjáték tanszakot. A csoportok
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egyre gyarapodtak, egyre több gyerek vágyott a bábjátszásra. Korosztályonként, képességek alapján, érdeklődési körökként szerveződtek ezek az
együttesek. Év végén a bemutatókon, a vizsgaelőadásokon a művelődési
házban rendszeresen 4-5 csoport mutatkozott be. Szívesen játszottak többek között óvodákban, idősek otthonában, a beregi iskolákban, járási, megyei rendezvényeken, a Vajai Komédiás Napokon, több alkalommal Kispesten.
A cigánygyerekeket is megérintette a bábjátszás varázsa. A foglalkozásokon ismerkedtek a roma hagyományokkal, művészettel, költészettel. A csoport vezetője ars’ poétikájának tekintette, érezzék a gyerekek:” A bábjáték
még amatőr alapon is művészet, csak őszinte hittel és alkotási szándékkal
szabad közeledni hozzá, amely minden művészetnél kötelező?” (Kós Lajos
nyomán)
Bari Károly: Tűzpiros kígyócska és az Erdő anyja művei alapján a csoportvezető a Moga dinnyét lop című mesét dolgozta fel bábszínpadra. A gyerekek egyszerű marionett bábokkal mély átérzéssel mutatták be a darabot,
s a hatás sem maradt el. Ebben a folyamatban sikerélményhez jutottak, az
önértékelésük helyreállt, pozitív énképük fokozódott, változott az iskolához,
a tanuláshoz való viszonyuk. Számukra új viselkedési minta alakult ki. A
többi csoporthoz hasonlóan kapták az elismeréseket, a többi csoporthoz
hasonlóan egyenrangúnak érezhették magukat. A szülők, a cigányközösség is bizalommal fogadta évek során az egyre több darabot bemutató
roma bábos közösségeket, akik még középiskolás korukban is szívesen
visszajártak, részt vettek a bábozásban a többi csoporthoz hasonlóan.
Elmondható, ez a munka nagy türelmet, toleranciát kíván, mély érzések
kerülnek felszínre, ami a személyiségformáló és érzelmi kötődésnek köszönhető.
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Sánta Miklósné Erika, amikor
70 éves lett, nem folytathatta
tovább iskolájában az évtizedeken át végzett bábos alkotó
munkát, mégsem szűntek meg
a lehetőségek. A vásárosnaményi Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban az Arany Jánosról elnevezett program keretében középiskolás csoportja lett. Továbbá a Wesley János Többcélú
Alapítványi Iskola Gemzsei Tagintézvényében jött létre kis bábközössége.
A 2015/16-os tanévben a megyei bábfesztiválon Különdíjasok lettek. A cigány tanulókból létre jött csoport harmadik éve szárnyal, s szerepelnek különböző rendezvényeken nemcsak helyben, Vásárosnaményban, de Budapesten is.Itt ezen a kiállításon több száz báb látható: kesztyűs, vayang,
bunraku, botos, marionett.
Ez megannyi élmény, megannyi gyerekhez kötődik s megannyi bábdarabhoz. Többek között: Hófehérke és a hét törpe, Medveúr, Rettentő görög
vitéz, Tamási: A szegény ördög, Csodatarisznya, Boldizsár, a háromfejű
sárkány, Tündérszép Ilona, A brémai muzsikusok, A kiskakas gyémánt
félkrajcárja, A kékkutya története, A bőgős fia.., A három kismalac, A gyáva
kistigris, A nyulacska háza s még sok mese.
A több mint 40 éves bábos múlttal rendelkező bábpedagógus,- aki a megye
közművelődésének aktív részese- szívesen adta át tapasztalatát, többször
zsűrizett járási, megyei rendezvényeken, előadást tartott a Tiszántúli Bábjátékos Napokon, számos elismerésben részesült nemcsak a csoportja,
hanem rendezőként Ő is.
Számára a legnagyobb elismerés, hogy bábos tevékenysége nem volt hiábavaló, több száz gyerek került kapcsolatba a bábjátékkal, s kíséri őket
életre szóló bábélmény, mint ahogy Goethe írja: „Életem napsugaras és
derűs volt, s ezt bábszínházamnak köszönhetem. Az ott átélt izgalmak és
emlékek egész életemen végig kísértek.”
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Molnár Attiláné Sánta Erika. Alapító bábos, édesanyám nyomdokán haladva pedagógus, az elmúlt
évben az egri bábos továbbképzés résztvevője.

2018. január 22.
Pekari Bernadett

Fogadd be a világot!
– Anya, bábozzunk! – mondja nekem három és fél éves kislányom, Panna.
És a következő pillanatban azon kapom magam, hogy a körülöttünk lévő
tárgyak megelevenednek, és a történetek hálóját szőjük.
– Anya én is hadd menjek veled a bábpróbára! – mondja ötévesen. - És én
akkor a kékhajú hercegkisasszonnyal szeretnék lenni a Fehérlófiából. – Én
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csak kerek szemekkel bámulok rá, hogy hát igen, azt hiszem sikerült „megfertőződnie”.
Ma nyolcéves. Megfigyel a próbákon, a táborokban, játék vagy rendezés
közben! Azt veszem észre, hogy néha ő is rendez…
A bábozás élménye vagy egy jó bábelőadás megtekintése utat nyit a gyermeki fantázia birodalmába. A csodának kicsik és nagyok bármikor részesei
lehetnek, és a függőség szerencsére hosszú ideig tart.
A bábozással, bábjátékkal felnőttként kötöttem mély barátságot, amikor a
nagy múltú, félszáz éves – 2016-ban Csokonai-díjjal kitűntetett – Fecske
Bábcsoport vezetője lettem. Új világ nyílt meg előttem. A bábjátékosoké,
az előadóké, valamint a befogadóké, a közönségé is.
Varázsolj el!
Mi jut róla eszedbe? – kérdezem a szakkörön a gyerekeket egy-egy fogalommal, tárggyal kapcsolatban. És nekem? Mi jut eszembe a bábozásról,
a bábjátékról?
Elsősorban a közösség, aminek hatalmas összetartó ereje van. Élmények,
amelyek maradandóak, és soha nem felejthetők. A próbák, a találkozások
varázsa. Találkozások egymással, a mesékkel, a kihívásokkal, a megvalósításokkal, és nem utolsó sorban a bábokkal. A bábok illata, lelke, ahogy
kezeink közt megelevenednek játék közben. A próbák izgalma: a kreativitás, a lelkesedés, a csüggedés, majd újra a lendület, a kitartás, és a produkció megszületik. A gyermek és a felnőtt kapcsolatának elmélyülése, kiteljesedése. Az alkotás élménye, majd a bemutató szívet dobogtató hevülete. A nézői taps, mely az eredménynek szól, mindenki közös sikere. Katarzis, hogy valami jónak, közösnek a részesei lehettünk. És olyankor úgy
érezzük, miénk a világ!
Szerencsés vagyok. A csodát anyaként, bábcsoportvezetőként és pedagógusként is átélhetem szinte nap, mint nap. A varázslat megtörténik akkor
is, ha én mozgatom a bábot, és akkor is, ha a gyerekek keltik életre. Úgy
vélem, testben és lélekben is akkor maradunk örök fiatalok, ha a játék
öröme nem veszik ki belőlünk.
Az úti tarisznyámban a színjáték mellett megjelent a bábjáték, aminek azért
is örülök, mert egy újabb lehetőség arra, hogy szakmailag is megújuljak.
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Boldog vagyok, hiszen a munkámban megtaláltam az örök játék hangulatát, a bűvös kulcsot, amely összeköt fiatalt és időset egyaránt.
Éltessük hát még sokáig ezt a műfajt összefogással, fesztiválokkal, képzésekkel, szakkörökkel, hogy utódjaink is átélhessék az élményt, a csodát
általunk, és önmaguk által!

Tolna Megyei Népújság, 1996. január 26.
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Bemutatkozik a Sióagárdi Fecske Bábcsoport
Pekari Bernadett

A fecskék múltja
A Fecske Bábcsoport 1965-ben alakult meg, de a történet 1960-tól datálódik, amikor Tarlós Lászlóné Edit néni, mint óvodapedagógus az óvodások
körében elkezdte a bábozást Sióagárdon. Amikor a gyerekek cseperedtek,
általános iskolába, majd középiskolába kerültek, folyamatosan visszajártak
hozzá.
A főként mesedarabokat játszó, sióagárdi diákokból álló csoport számos
sikert tudhat magáénak. A Dél-dunántúli Regionális Amatőr Bábfesztiválokon a zsűri szinte minden évben alkalmasnak találta a bábjátékukat arra,
hogy a Gyermekbábosok Országos Fesztiváljára, a hagyományosan Egerben megrendezett szemlére „elrepítse” őket, ahonnan szinte mindig valamilyen díjjal tértek haza, - a kis település hírnevét öregbítve – a „fészekbe”.
Rendszeresen részt vesznek Tolna megye községeiben illetve országos
rendezvényeken, programjukkal, előadásukkal színesítik a műsorokat.
1988-ban megkapta a csoport a „Kiváló Együttes” címet, ami országos elismerést jelentett. Bejutottak a „Játszunk bábszínházat!” Országos televíziós vetélkedőbe is, Tolna megyéből egyedül.
Falusi csoport létükre nemcsak a bábozás klasszikus, hagyományos módját tanulják és űzik. Sokszor élnek modernebb, merészebb megoldásokkal
is, például fekete színházas előadással.
A bábjaik, bábos eszközeik önmagukban művészi alkotások, nem véletlenül állták meg már a helyüket kiállítási anyagként is.
1996-ban meghívást kaptak Hollandiába, egy folklór világfesztiválra, amelyen 68 zenei- és tánccsoport lépett fel 5 földrészről. A bábosok sióagárdi
népi játékokat mutattak be élő citerakísérettel, mely nézőinek óriási élményt
adott.
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2009-ben Egerben Edit nénit UNIMA-díjjal tüntették ki sokévi színvonalas
művészeti munkájáért. A település pedig Sióagárdért Emlékéremmel köszönte meg a település a Fecskék hagyományőrző, szakmai sikerekben
gazdag munkáját.
2009 – 2012 Kozma Erzsébet vette át a csoport irányítását, aki gyermekkora óta a csoport tagja volt. A szakmai zsűri által is felejthetetlen, joggal
arany minősítést nyert „A természet csodája” című produkció rendezője.
2012-től a csoport irányítója Pekari Bernadett drámapedagógus, aki elődei
színvonalas szakmai munkáját követve további sikereket ér el azóta is a
Fecskékkel. Két éve folyamatos az utánpótlás-nevelés is, így újabb „kisfecskék” tanulják meg a bábjáték művészetét, válnak elhivatottá valamint
tradíciók ápolóivá és tisztelőivé Sióagárdon. A műsorok különleges, egyedi
sajátossága az, hogy fellelhetők benne a féltve őrzött és ápolt sióagárdi
hagyományok, a bábok által viselt formai elemként a gazdag sióagárdi motívumkincs, és a főként népmeséket feldolgozó műsoraikban az autentikus
citeramuzsika.
Az összefogás erejét, a hagyományok ápolását, őrzését méltán bizonyítja
a helyi citerazenekar kapcsolata a bábcsoporttal. A népzene szeretetét már
óvodás kortól a gyerekekbe plántálja a zenekar vezetője, Horváth Andrea
óvónő, akinek szakmai támogatásával újabb és újabb remek bábelőadás
születik.
BEMUTATOTT MINŐSÍTETT DARABOK:
2007. Hogyan tanult meg a kiskutya ugatni? (kesztyűbábok) – ezüst minősítés Eger
Rendezte: Tarlós Lászlóné
2008. Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma (óriás asztali báb) – ezüst
minősítés Eger
Rendezte: Tarlós Lászlóné
2009. Gárdonyi Géza: A Riska (asztali bábjáték) – arany minősítés Eger
Átdolgozta: Döbrentei Ildikó
Rendezte: Tarlós Lászlóné
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2010. „A természet csodája” (fekete színházas produkció) – arany minősítés Eger
Rendezte: Kozma Erzsébet
2011. Kisné Polyák Erzsébet: Ki nyávogott (kesztyűbáb)
Rendezte: Kozma Erzsébet
2011. Devecsery László: Hárman egy szoknyában (bunraku) – bronz minősítés Eger
Rendezte: Kozma Erzsébet
2012. A bohóchal (fekete színházas produkció)
A forgatókönyvet Kozma Erzsébet írta.
Rendező: Pekari Bernadett
2012. Lázár Ervin: Virágszemű (asztali bábjáték) – ezüst minősítés Eger
Rendezte: Pekari Bernadett
2013. Fehérlófia – (hátsó mozgatású bábok) – arany minősítés Eger
Rendező: Pekari Bernadett
2014. Az égig érő fa – (saját készítésű, botos bábok) – aranyminősítés
Eger
Rendező: Pekari Bernadett
2015. Csókalányok – (sióagárdi népviseletes botos bábok) – arany minősítés Eger
Rendező: Pekari Bernadett
2016. Egyszemű, kétszemű, háromszemű – (hátsó mozgatású bábok) –
arany minősítés Eger
Rendező: Pekari Bernadett
2017. Egyszemű, kétszemű, háromszemű – szerkesztett játék,
népmesefeldolgozás bábbal, drámajátékkal – aranyérem Mohács
Rendező: Pekari Bernadett
Az 50 éves nagy múltú Sióagárdi Fecske Bábcsoport méltán lehet büszke
az eltelt félszáz esztendőre: ismerősként köszöntik őket hazai bábfesztiválokon, de nemzetközi fesztiválon is bemutatkoztak már, öregbítve a falu
hírnevét.
Az amatőr bábcsoport 1988-ban nyerte el a Kiváló Együttes címet, 2016ban pedig állami kitüntetésben részesült – a Magyar Kultúra Napján Csokonai-díjat vehetett át a csoport művészeti vezetője: Pekari Bernadett.
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Pekari Bernadett

Csokonai-díjas a Sióagárdi Fecske Bábcsoport
2016. január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csokonai-díjban részesítette a Fecske Bábcsoportot
Sióagárd néphagyományainak ápolása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. A díj elsősorban Tarlós Lászlóné érdeme, aki
42 éven át tartotta életben a bábozást a faluban.
A díjat Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkára, valamint Závogyán Magdolna helyettes államtitkár adta át a csoport jelenlegi vezetőjének Pekari
Bernadettnek a Pesti Vígadóban.
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Pekari Bernadett

A Csókalányok repítették a Fecskéket Egerbe

„Mi van ott Sióagárdon, ami ennyi tehetséges gyereket generál?” – ezt kérdezte a szakmai beszélgetésen Pályi János a Báb-Szín-Tér Egyesület vezetője, a zsűri tagja még Kaposváron, ahonnan idén is bejutottunk az országos megmérettetésre. Mi pedig büszkén ültünk ott Horváth Andreával,
a citerazenekar vezetőjével (a zenekar sióagárdi népdalokkal kísérte a produkciónkat). „Gyertek majd el ősszel a jubileumi fesztiválunkra, és majd ti
is meglátjátok!” – volt a válaszunk mosolyogva.
Nagyon vártuk az idei Egri utat. Nemcsak azért, mert most ismét három
naposra szervezték, hanem azért is, mert nagyon összeért csapat lettünk,
és a darab is a szívünk csücske lett. A Paksi Atomerőmű Nyrt. ismét biztosította a buszt ajándékba, úgyhogy semmi sem állíthatott meg bennünket
a nagyvárosig. Most volt időnk megcsodálni a felújított Dobó teret, az esti
szökőkútba való fürdőzés pedig feledhetetlen élmény volt a gyerekek számára. 21 produkciót néztünk végig, voltak közülük olyanok is, amik olyanynyira elnyerték tetszésünket, hogy meghívtuk őket az őszi fesztiválunkra is.
A szakmai zsűriben ült a Harlekin Bábszínház igazgatója Éry-Kovács András, valamint bábkészítője Csonka Erzsébet, akik kis profi produkciónak
aposztrofálták a Csókalányok című műsorunkat, és a gyerekek tehetségében ők sem kételkedtek. Az aranyminősítés mellé így egy különdíjat is kaptunk, amely egy gyönyörű csodaszarvas tűzzománc alkotás.
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Boldogságunk határtalan volt. A város szívében kiabáltuk szét a nagyvilágnak és polgármester úr jóvoltából a sióagárdi falunap résztvevőinek a jó
hírt!
A harmadik nap már csak ráadás és egyben jutalom volt a szép eredményt
elért csoportoknak. A reggeli jó hangulatú, sióagárdi népdaloktól zengő felvonulást követően volt időnk megnézni a várat, aztán ebéd után egy fellépéssel búcsúztunk Egertől.
Az biztos, hogy a Fecskék az elmúlt 50 év során mindig jó hírét vitték a
településnek hazai és nemzetközi fesztiválokon egyaránt. Reméljük, hogy
ez a szárnyalás a továbbiakban is megmarad.
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Madár Mihályné

„Lujzi néni” - Kreativitása örök ténykedésre késztette
Szocializmus? Rendszerváltás? Rendszerváltás után? Cserkészet? Úttörő? Újra cserkészet? Hogy milyen a körítés, azt felülről szabják meg egy
tanárnak, de egy jó pedagógus mindig tudja, mit tehet a gyerekekért. Nagyon büszke vagyok a szüleimre, mert ők többnyire megtalálták a lehetőségeket, hogyan karolják fel a kallódó gyerekeket éppúgy, mint az „elkényeztetett” magányosokat vagy az örök rendbontókat… Művészetük talán
abban rejlett, hogy az egyént bevitték a közösség védelmébe, ahol kibontakozhatott egyediségük a közösség építésére és élvezetére. Vagyis egy
egészséges körforgásban és kölcsönhatásban élhettek az akkori gyerekek,
igazi törődésben volt részük.
Amikor anyámmal báboztak, az első, amit megtanított nekik, hogy a kezükbe vett bábuk ne kezdjék azonnal ütni egymást, mert ki tudja miért,
szinte minden gyereknek ez volt az első próbálkozása. Utána a bábjáték
következett, ahol a gyerekek átadhatták mondanivalójukat a kezükön életre
kelt figurának. Mennyivel egyszerűbb így megnyilatkozni! Mennyi mélyen
őrzött szorongás kúszott fel a paraván tetejére, miközben a kis bábos rejtve
maradhatott. A bábjátszás és a bábelőadás között nagy a különbség. Eljutni az önfeledt játékig, nem kis teljesítmény, de innen a bábelőadásig még
hosszú út vezet. Meg kell választani a darabot, hogy a gyerekekhez illő
mese legyen. Össze kell szoknia a csapatnak, hogy végül a színpadon egymást segítve mozgassák a rájuk bízott figurát.
Anyám legszerencsésebb választása a „Tíz kicsi néger” volt. Annyira szerették a gyerekek a bábokat, hogy van, aki még ma (harminc év után is)
őrzi a kis négerét. Talán nem véletlen, hogy ezzel nyerte meg 1987-ben az
Egerben
rendezett
bábfesztivált a
Kópécska
bábcsoport.
Jutalom-üdülési lehetőséget kaptak a gyerekek Zánkán az egri szereplésért. Amikor elkísértük őket, szinte valamennyi gyerek sírva fakadt, hogy
ne hagyjuk ott őket „egyedül”. Akkor a szülők „megszavazták”, hogy anyám
maradjon ott velük. Nézett körbe, hogy így meg úgy, ő nem készült erre,
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nincs nála semmi. Összedobtuk: ki egy törülközőt, ki egy fürdőruhát… és
anyám maradt, mint tyúkanyó a csibéivel.
A bábokat mindig maga készítette, bevonta olykor a gyerekeket is, de főként az ő keze munkája volt. Teljes átéléssel dolgozott, színes rongyok és
egyéb kellékek között ült napokig, az egész lakásunk átalakult valami bazári kavalkáddá. Amikor elképzelt valamit, se látott, se hallott, amíg meg
nem valósította. Én élveztem, (nagyanyám kevésbé). Szerencsére lefotóztam néhányat, mert a bábok valahogy mindig elfogytak (Ó, milyen boldogan
vitték haza a kis bábművészek!)
Én a Kalevala szereplőit szerettem legjobban az elkészült alakjai közül. A
gyerekek saját lopótök figuráikon dolgoztak, amíg ő elkészítette a Kalevala
szereplőit – szintén lopótökből.
Mániája volt az árnyjáték is, fekete és színes egyaránt. Elment az indonéz
nagykövetségre is, hogy tanulmányozhassa a vajang bábok készítését.
Örömmel adtak neki mintákat.
Hogy mikor kezdte a bábozást, azt nem könnyű megmondanom, mert még
nem éltem. Valamikor régen, amikor még javában fújtak a „fényes szelek”,
és a Ruggyanta (gumigyár) lelkes dolgozói járták a falvakat szabadidejükben, báboztak, táncoltak. Szüleim akkor már egymásba és az életbe is szerelmesen, hihetetlen energiával terítették a kultúrát a napi nyolc órás kemény munka után, emellett építkeztek, maguk hordták a téglát, keverték a
sódert cementtel, este tanultak (együtt végezték el az egyetemet is) s közben valamikor mi is megszülettünk (a nővérem és én.)
Kreativitása örök ténykedésre késztette. Az utódai, magam is, a gyerekeim,
unokáim is kreatív megvalósítók vagyunk valamilyen téren. Valószínűleg
igaz, hogy a legjobb nevelés a viselkedésünk. Van-e szebb ténykedés annál, hogy színesebbé tegyük az életet? Ő megtette.
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A „fényes szelek” lelkes bábos csapata

Gumigyár Bábcsoport 1951-ben
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középen a bábos Lujzi néni

A tíz kicsi néger(egy kis igazgatás)
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„Mankó és szárny” –
Van merre indulni
Kárpáti Árpád

Együttműködés a bábjátékos közösségekért
Az NMI Művelődési Intézet és szakmai elődintézményeinek kapcsolódása a bábművészetekhez és a
bábjátékos utánpótlás neveléshez
Az NMI Művelődési Intézet együttműködési megállapodást köt a Magyar
Bábjátékos Egyesülettel. Az együttműködés alapját az amatőr bábjátszás
közösségformáló, társadalomépítő erejébe vetett hit, kultúránk e nagy hagyományokkal rendelkező ágának továbbörökítési szándéka, valamint a
szakmai utánpótlás nevelés iránti felelősség képezi mindkét szervezet részéről. Az NMI Művelődési Intézet jelenlegi szervezeti formájában 2017.
január 1-jén kezdte meg fejlesztő szakmai munkáját, elkötelezettségünk a
bábjátékos kultúra iránt korántsem új keletű.
Az NMI Művelődési Intézet szakmai és szellemi örököse a Nemzeti Művelődési Intézetnek, amely folyamatos jogutódlással – a Magyar Művelődési
Intézeten és a Népművelési Intézeten át – az 1951-ben alapított Népművészeti Intézetig vezeti vissza történetét, s közvetve örököse az 1946-48
között működött Magyar Népi Művelődési Intézetnek is. Annak szándéka
azonban, hogy az amatőr művészeti csoportok munkáját egy országos
szakmai szervezet fogja össze, még korábban megfogalmazódott: a Magyar Népi Művelődési Intézet szakmai előfutárának a Magyar Szabadszínjátszók Országos Szövetsége tekinthető, mely az országban működő több
ezer művészeti csoportot, s természetesen köztük a bábjátszókat is összefogta.
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A magyar közművelődés országos intézményének történetét áttekintve jól
érzékelhető az amatőr bábjátszás módszertani hátterének és szakmai képzési rendszerének kialakulása és működése. Az elmúlt évtizedben az amatőr bábjátszásban némi megtorpanás volt tapasztalható, ám hitünk szerint
a módszertani háttér megújítása, valamint a terület megerősítésében érdekelt partnerszervezetek együttműködése előremutató folyamatokat indíthat
el.
A magyar közművelődés első módszertani intézménye az 1946 júliusán
alapított Magyar Népi Művelődési Intézet, melynek első elnöke Illyés Gyula
volt. Az intézet a népi írók pedagógiai célkitűzéseinek megvalósítására törekedett, s feladatául tűzte ki a tanyák és községek földműves népe művelődésének előmozdítását. Ebből az időszakból sajnos kevés szakmai dokumentum maradt ránk, mivel az 1948. október 13-án kelt Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi rendelet szerint megszüntetett intézet iratainak
nagy részét – a feljegyzések szerint – eltüzelték. A kevés megmaradt dokumentumok egyike azonban arról árulkodik, hogy a népi bábjátszás hagyományainak felelevenítése már a kezdetek óta a szakmai tevékenység
részét képezte az intézményben: 1947 decemberében adott be az intézet
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak egy indítványt ifjúsági népi
műsorcsoport létrehozására; a 16-20 éves, a népi kultúra iránt érdeklődő
budapesti diákokból álló csoport a falvakat járva épített volna kulturális kapcsolatokat, s témáik közt a népi bábjátszás is szerepelt.
1951-ben alapították meg a Népművészeti Intézetet, amelyben a szovjet
működési minta ellenére új lendületet kapott a hagyományápolás és az
amatőr művészetek ügye. Az intézmény lett a felszámolt amatőr művészeti
szövetségek tevékenységének közvetlen folytatója: Muharay Elemér, a
Magyar Szabadszínjátszók Országos Szövetségének elnöke például osztályvezetőként dolgozott itt. A Népművészeti Intézet komoly érdemeinek
egyike, hogy megalapozta az amatőr művészeti képzések rendszerét, s ezzel későbbi amatőr művészeti közösségek csíráit vetette el: Alsógödön alapozó, 10 hetes bentlakásos iskolát létesített, ahol a zene, a színjátszás és
a néptánc mellett a bábjáték területén ismertették meg a – többnyire országos versenyeken – feltűnt tehetségeket a szakma kulisszatitkaival, gyakorlatával. Ilyen iskola Szegeden, majd később Budapesten is működött.
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A Népművészeti Intézetet az 1956-os forradalom után Népművelési Intézetté szervezték át: az amatőr művészeti közösségeknek hátteret nyújtó
országos szakmai hálózat és a módszertan kiépítése már ehhez a korszakhoz köthető. Az intézetnek köszönhetően az 50-es évektől a 70-es évekig
alakult ki folyamatosan az amatőr művészeti ágak – így az amatőr bábjátszás – területén a módszertani munka, közte a megyei szakreferensi hálózat, valamint olyan rendezvénykínálat, ahol amatőr csoportok juthattak bemutatkozási és zsűrizési lehetőséghez. A tevékenység fontos részét képezte az ún. A-B-C kategóriás képzési rendszer létrehozása és működtetése is. Az intézmény amatőr művészeti tevékenységében a színjátszás és
a bábművészet különösen erős volt, szakági képzések és bemutató előadások, fesztiválok folytak, számos kiadvány jelen meg.
A második világháború után megalakult, rövid ideig önálló tevékenységet
folytató Magyar Bábjátékos Szövetség munkája (többek között Hollósné
Sponták Gizella és Kós Lajos közreműködésével) a Népművelési Intézetben élhetett tovább. A Bábjátékosok Szövetségének a Népművészeti Intézetben működött képzési-szervezési centrumuk, bemutatószínpaduk, kiadójuk is. Olyan nagynevű szakemberek vezettek külsős tanfolyamokat,
mint Németh Antal, Balász Béla vagy Bükky Béla, az UNIMA (Union
Internationale de la Marionnette – Nemzetközi Bábművész Szövetség) magyar tagozatának elnöke, Dr. Szilágyi Dezső pedig évekig szerkesztőként
és lektorként dolgozott itt. (A Kossuth-díjas bábművész 1958–1992-ig az
Állami Bábszínház művészeti igazgatója, a nevéhez a bábszínház egyik
aranykora fűződik.)
A Népművelési Intézet fontos szakmai módszertani sorozata volt a bábjátékos szakma számára a Bábjátékos Kiskönyvtár – ezt később a Múzsák
Kiadóval közösen jelentette meg az intézet, utolsó kötete az „Ember és
báb” című kötet volt 1989-ben.
Az amatőrök ügyei, megyei felügyelete a 70-es, 80-as években kiépült művelődési házak láncolatán át az intézet – a Népművelési Intézet 1992-től
Magyar Művelődési Intézetként folytatta tevékenységét – feladata volt. Kidolgozta és működtette a képzési szisztémát, a felmenő rendszerű rendezvények és fesztiválok rendszerét, szervezte a tanfolyamokat, bizonyítványokat és működési engedélyeket adott ki. Munkájában az UNIMA magyar
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tagozata, valamint az Amatőr Bábosok Országos Tanácsa (ABOT) támogatta.
A szakmai folyamatok a bábos önszerveződésnek is új lendületet adtak:
1989-ben egy, az intézet szervezte tihanyi konferencián vetődött fel a Bábjátékos Egyesület alapításának ötlete, melynek évekig biztosított irodát a
közművelődés országos szervezete.
A terület módszertani támogatását a kilencvenes évektől a Magyar Művelődési Intézet Művészeti Főosztályának szakreferensei segítették. Többek
között ennek az időszaknak – művelődéstörténeti szempontból is kiemelkedő eredménye –, hogy az intézmény kezdeményezőként és társszervezőként közreműködött a Nemzetközi Betlehemes Találkozók megvalósulásában, mely rendezvénysorozat mára a szellem kulturális örökség jegyzékén jó gyakorlatként öregbíti hazánk hírnevét.
A szaktárcával történő együttműködésben az intézmény 2012-ben integrálta a megyei közművelődési módszertani tanácsadást végző intézményeket, ezzel országos hatókörű háttérintézménnyé vált, s megteremtette az
egységes módszertani feladatellátás szakmai és infrastrukturális alapjait. E
fordulattal megkezdődött a szakterület megújulása, a közösségi művelődés
társadalmi presztízsének megerősítése.
2013-től a Nemzeti Művelődési Intézet – és szakmai munkájának folytonosságát biztosítva az NMI Művelődési Intézet – folyamatosan építi újra az
amatőr művészeti ágakkal történő, értékteremtő közösségek létrejöttét
célzó együttműködéseit. A Nemzeti Művelődési Intézet első, kifejezetten
társadalomfejlesztő céllal indított országos amatőr művészeti mintaprogramja a népi hímzőkörök újraélesztésének szándékával a Népművészeti
Egyesületek Szövetségének segítségével megvalósult „Újra öltünk, s örökítünk” című kezdeményezés volt 2013-ban és 2014-ben. Ezt követte a falusi színjátszó hagyományokat felelevenítő, nagy sikerű – évről-évre megvalósuló – Pajtaszínház Program a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködésben (2015-től), majd a fiatalok tudatos médiafogyasztását és a közösségi amatőr filmezést elterjesztő Közösségi Mozi és Médiaműhely
(2016-2017).
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Felismerve az amatőr bábcsoport-vezetők hiányát, s annak fontosságát,
amelyet a bábjáték betölt a közösségi művelődésben a Nemzeti Művelődési Intézet 2016-ban megerősítette az amatőr bábjátékos mozgalommal
való együttműködést és közös fejlesztőmunkát indított a terület elismert civil szervezeteivel. Ennek részét képezte egy többhónapos tananyagfejlesztő munka, valamint az azt követ 60+30 órás térítésmentes bábcsoportvezetői képzés, melybe közel 120 tanulni vágyó szakember kapcsolódott
be.
A folyamat részeként 2017-ben az új bábcsoportok alakítását célzó „Bűvös
Bábos” mintaprogram négy megyében járult hozzá új, a kulturális javak
hozzáférésében akadályozott közösségek, tanulócsoportok valamint nagy
arányban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókból álló bábcsoportok létrejöttéhez.
Bízom benne, hogy a 2018. február 25-én megújított és megerősített
együttműködés újabb eredményekkel és színes fejezetekkel gazdagítja a
Művelődési Intézet és a bábos szakterület kapcsolatát.
Felhasznált irodalom:
TÖMÖRY Márta: A bábos szakterület helyzete, in: Alkotó emberek – Amatőr művészetek az ezredfordulón, Kovácsné Bíró Ágnes (szerk.), kiadta a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztálya, Budapest 2001.
FÖLDIÁK András (szerk.): A Magyar Művelődési Intézet ötven évének öt
korszakáról. (Harangi László, Maróti Gyula tanulmánya és a hivatkozott dokumentumok alapján összeállította Földiák András.), in: SZÍN, 1996. 1. évf.
2. sz. 2. p.
HARSÁNYI István: A Magyar Népi Művelődési Intézet 1946–1948 – történet és dokumentumok, Országos Közművelődési Központ, 1988
BERKE Zsanett: „Játsszunk újra bábszínházat..!” Út az amatőr bábjátszás
újjáélesztéséhez – interjú Szentirmai Lászlóval Szín Közösségi Művelődés
2016. 21. évf. 3. sz. 20. p.
RÁTFAI-Takács Renáta: Több mint 100 fő vehette át bábcsoportvezetői tanúsítványát
(http://www.nmi.hu/Hirek/Tobb-mint-100-fo-vehette-atbabcsoportvezetoi-tanusitvanyat) 2016. december 21.
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KÁRPÁTI Árpád (főszerk)„Bűvös Bábos” projektzáró Békéscsabán Szín
Közösségi Művelődés 2017. 22. évf. 3. sz. 1. p.
Láposi Terka

Az alkalmazás szabadsága (és felelőssége)
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” – Kodály Zoltán
A művészet a tiszta kreativitás területe, a személyiség képe dr. Pető Zoltán
pszichiáter szerint. Vekerdi Tamás pszichológus számos tanulmányában
hangsúlyozza, hogy művészettel nevelni nem más, mint szabadságra nevelni, hogy a művészet műfajai egytől-egyik kapcsolati formák a transzcendenciával, hogy a művészet kontaktust teremt a világ harmóniáival, valamiféle rezonanciát hoz létre az emberben. A művészetekben mindig a személyesség nyilatkozik meg, bepillantást ad a személyiség mélységeibe, valamiféle „valóságot” fejez ki.(1)
A bábművészet identitását játékaiban és előadásaiban tükröző, erősen vizuális indíttatású műfaj. Akár a művészet, a néprajz, akár a pedagógia felől
közelítünk, evidenciaként kezeljük a bábjáték elnevezést mint gyűjtőfogalmat, mely lefedi a bábművészet és az alkalmazott bábjáték területeit is. A
bábjáték esszenciájának leglényegét kettőssége adja, hiszen jelenti egyrészt a bábuval való játékot, valamint a tárgyalkotás folyamatát, a bábu létrehozását. D.W. Winnicott-tól, a neves gyermekpszichiátertől mindannyian
megtanultuk, hogy a játszás, mint „kreatív létezés”, segít a személyes és
közösségi kapacitásának megalapozásában, a kreatív létforma pedig
maga az élet egészséges állapota. Winnicott a játszó gyermekeket figyelve
a játék territóriumára kérdez rá, tudniillik, hogy „hol vagyunk, amikor játszunk”. Válasza megalapozza a művészettel nevelés egyik legfontosabb
nézőpontját, miszerint: egy „harmadik mezőben, köztes térben”. Ez egy hipotetikus tér, az „alkotó cselekvés” helye. S mi az első és második tér? E
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„két hely, az egyénen belül és kívül” található. Az egyik a külső, „másokkal
megosztott realitás világa”, a másik a belső vagy „misztikus élmény”, a
„pszichés realitás” helye. Elmélete szerint ez a „potenciális”, pszichikai tér,
egy átmeneti tartomány a külső világ és a belső között, ahol a gyermek
illúziója ebben a tartományban átvándorolhat és megmaradhat, itt jelenik
meg a játék, és az átmeneti tárgy. Ez utóbbi egy olyan tárgy, amelyet az
alany úgy kezel, mintha az félúton lenne önmaga és egy másik személy
között, mely akár helyettesítheti az anyát, mely egyszerre szimbolikus és
valóságos, konkrét tárgy is lehet.(2)
Hosszú fejtegetések következhetnének most, hogy a bábjáték lélektanát,
metodikáját, a bábjáték ősi, mágikus funkcióját, a személyiség alakulását a
fenti elmélettel még pontosabban megnyissuk, és bizonyítsuk, de a jelen
írás nem is erre összpontosít. Szándéka azt hangsúlyozni, hogy halaszthatatlan a művészetek, és ezen belül is a báb-, dráma-, színjáték újra pozícionálása az oktatás minden színterén, a közművelődésben és az amatőr
művészeti tevékenységekben is!
Többek között azért, mert ….
Az ’alfa’ generációt a 2010 után születetett gyermekek jelentik. A szociológusok az eddigi generációkkal való összevetés során azt feltételezik, hogy
még ügyesebbek, de magányosabbak lesznek az őket megelőzőknél, legtovább fognak élni, ők a világháló abszolút részei, a megállíthatatlan technológiai fejlődés feltételnélküli élvezői, akik megváltoztathatják a munkaerőpiacot. Varga Csaba szociológus, filozófus 2050-re egy olyan
transzhumán korszakról vizionál, melyben egy új típusú ember jelenik meg,
egy emberfeletti entitás, az „optimalizált” ember. A kiterjesztett valóságos
szemüvegek, implantátumok, exoskeletonok mind azt segítik majd,
hogy olyanná váljunk, amilyenek akarunk lenni. Lehetségessé válik az emberek kognitív és intellektuális képességeinek fokozása olyan technikai implantátumok segítségével, mint memóriaegységek és energiatárolók. Az
ember hiperkapcsolatokkal fog rendelkezikni, a népesség csak elenyésző
hányada él majd lineáris (vagy szekvenciális) életkörökben.(3)
A Társadalomkutató Kft. által elvégzett, a Magyar Ifjúság Kutatás 2016
eredményei minden felelősen gondolkodó, és tenni vágyó alkotót megoldásokra késztet. A 2016-os kutatás a 15–29 évesekre reprezentatív mintán,
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8000 fő megkérdezésével zajlott. A fiatalok majdnem fele szerint a legnagyobb problémát az anyagi nehézségek, a létbizonytalanság és az elszegényedés jelentik a korosztálynak. További gondnak látják a bizonytalanságot, a kiszámíthatatlan jövőt, a céltalanságot, a drogokat, az alkoholt, a
munkanélküliséget és a bűnözést. A hagyományos kulturális intézmények
látogatása folyamatosan csökken. Színházba a megkérdezettek 67, operába 91, hangversenyre 87 százaléka szinte soha nem jár. A fiatalok 88
százaléka tekinthető napi internethasználónak, negyedük gyakorlatilag folyamatosan online van, 63 százaléka naponta néz televíziót, 54 százalékuk
egy napnál tovább nem tudná nélkülözni az okostelefonját, az internetet
(51 százalék) vagy az általa leggyakrabban használt közösségi oldalt (44
százalék). 85 százalékunknak van okostelefonja.(4)
Amikor ma művészetet művelünk és művészettel nevelünk, valahány kultúra jelrendszerének feltartóztathatatlan keveredésének egyre inkább határtalanított világával találkozunk. Nincs olyan kitüntetett nézőpont, szemhatár, közeg, metszet vagy módszer, mely általános érvénnyel bírna. A viszonyítási instancia fellazult, a szellemi tér széttartása éppúgy a nyilvánvaló tudás körébe tartozik, mint a majd mindenre kiterjedő egymásmellettiség tapasztalata. A tudásformák, az életstratégiák és cselekvési minták terén éppolyan sokféleség van, mint a környező kultúrák között. Minden stílus, lehetőség egyvelegének szinkretizmusát éljük. A tárolótechnológiáknak köszönhetően valahány hagyomány mindenki számára hozzáférhető. A rögzítő- és reprodukálóeszközök elterjedése révén minden
múltbéli tudás és alkotás szinte része a jelennek. Új szellemi és kulturális
helyzetet teremt a tradíciók túláradó jelenléte, átrendeződése, kölcsönös
kereszteződése, sőt, torlódása.
Mindezeket tudva a közeljövőben mérhetetlen nagy a felelőssége a művészettel nevelőknek, és a művészeti ágazatok képviselőinek is. A művészetpedagógusoknak, azaz az általam képviselt báb-, dráma-, színjáték eszközeit alkalmazóknak az eddigieknél is karakteresebben szükséges képviselniük, hogy az újabb és újabb felnövekvő generációk ne csak a fejlett tech-
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nológiák mérhetetlen sokszínűségében szocializálódjanak, hanem érzékenyített befogadói attitűddel rendelkezzenek, kreatív lendülettel és életbátorsággal alkotói, illetve alakítói legyenek világuknak.
Kiss Virág művészetpszichológus a művészeti nevelést, és művészeti beavatkozások célját/fókuszát a következő területekben látja megvalósulni:
- művészetalapú tanulás és kutatás
- képességfejlesztés
- csapat/közösség-építés, kooperáció és szocializáció, szociális integráció és inklúzió
- személyes támogatás (autonómia, mentálhigiéné)
- közvetlen trauma-feldolgozás (művészet-pszichoterápia).(5)
A művészetalapú módszerek mögött többféle szakmaiság is megjelenik,
közös bennük a szándékos hatás, befolyásolás a művészet eszközével.(6)
Trencsényi László iskolakutató rendszerében a művészetpedagógia a művészetre nevelés (fókuszban a művészet) és a művészettel nevelés (fókuszban a személy) kettős irányultságára bomlik.(7)
Alkalmazott műfajok mint módszerek
Alkalmazott bábjátékot a bábu használatának funkciója, a célelvűség alapján érthetjük meg. Elsősorban nem a bábjáték kontemplatív, befogadói
funkciójára összpontosít, hanem a bábtárggyal végzett cselekvéses játék
közben kialakult kontextusok mélységére, kohéziójára, a személyiség- és
közösségfejlesztés, attitűdök és viselkedések alakítására. Az alkalmazott
bábjáték halmazához tartozik a pedagógiai bábjáték, mely eszköze a nevelési folyamatnak.
Gabnai Katalin szerint a drámajáték olyan játékos emberi megnyilvánulás,
amelyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők föl. A drámapedagógia mint módszer a dráma és a színház eszközeit sajátos módon
használja a nevelésben. Célja, hogy a résztvevő a drámajátékokban való
aktív részvétellel a körülötte levő világot megismerje, felfedezze, saját külső
és belső világában cselekvés közben kapcsolatokat létesítsen, olyan nyitott
állapotba kerüljön, hogy a körülötte levő szociális világ hasson-hathasson
rá.(9)
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Bethlenfalvy Ádám és Novák Géza Máté azt állítják, hogy az alkalmazott
színház halmazába a legkülönbözőbb célú és módszertanú tevékenységformák tartoznak, amelyek mindegyike színházi elemeket használva dolgoznak valamilyen közösséggel.(10) Fontos kritériuma, hogy az alkotók az
alkotói teret a potenciális közönség életterébe helyezik, az események/alkotások a legkülönbözőbb közösségi terekben jönnek létre, a helyzeteket
kinyitják, és lehetőséget biztosítanak találkozásra, interaktivitásra és átváltozásra, ezáltal a közönség tagjai résztvevőkké válhatnak.(11)
Az alkalmazott bábjáték, a drámapedagógia, az alkalmazott színház mint
módszer és eszköztár már egy-egy megoldási kulcsunk. Egymást feltételező és egymást erősítő voltuk vitathatatlan.
Irodalom:
(1) Vekerdy Tamás: Jól szeretni. Tudod-e, hogy milyen a gyereked? Kulcslyuk Kiadó, 2013.
(2) D.W. Winnicott: Játszás és valóság. Animula Egyesület, Budapest,
1971.
(3) Varga Csaba: Szeretetfalva, Boldogságváros - Kárpát-medencei jövővíziók, programok, projektek 2015-2020. Stratégiakutató Intézet KHT.
2015.
(4) http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/magyar-ifjusag-2016-12-ezer-fiatal-szelfije-nem-tevedhet
(5) Tillmann József Attila: Későújkor, kifelé menet. Avagy a posztmodern
más perspektívából.
http://www.c3.hu/~tillmann/irasok/muveszet/kesokor.html
(6) Kiss Virág: Művészetalapú módszerek típusai és gyógypedagógiai vonatkozásai. Fejlesztő Pedagógia, Starkiss Kft. 2017. 1-2.
(7) Kiss Virág: A művészet mint nevelés, a nevelés mint művészet. http://www.parlando.hu/2017/2017-3/Tanitas-Kiss_Virag.pdf
(8) Trencsényi László: Művészetpedagógia. Okker Kiadó, 2000.
(9) Gabnai Katalin: Drámajátékok. Budapest, Helikon 1999.

152

(10) Bethlenfalvy Ádám: Alkalmazott színház. A drámapedagógia és színházi nevelés különböző formáinak bemutatása. In: Bodnár Gábor és Szentgyörgyi Rudolf (szerk.): Szakpedagógiai körkép. Művészetpedagógiai tanulmányok, Budapest: ELTE, 2015.
URL: http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_4.pdf. Utolsó letöltés: 2018.01.28.
(11) Novák Géza Máté: Alkalmazott színház Magyarországon. In: Cziboly
Ádám (szerk.): Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv. Budapest, InSite Drama,2017.
Kustárné Almási Zsuzsanna

Életre kelt történetek
A bibliai történetek befogadását és átélését segítő
„történetmondás”
a báb-és dráma eszközeivel
„… a Nagy Történetek titka az, hogy nincsenek titkaik. A Nagy Történeteket
az ember már hallotta és újra hallani akarja őket. Ezekbe bárhol beléphet
és kényelmesen elhelyezkedhet bennük. Nem csapják be izgalmakkal és
megcsavart befejezésekkel. Nem lepik meg az előre nem láthatóval…
Tudja, hogy végződnek, mégis úgy él, mintha nem tudná… És mégis újra
meg akarja tudni. Ez a titkuk és varázslatuk.” (1)
A Szentírás tulajdonképpen ilyen Nagy Történetek összessége, melyek a
keresztyén hit erejét hordozzák. A legelemibb és a legfontosabb tanításokat, az emberi lét alapvető kérdéseire adott válaszokat, amelyek egzisztenciális és elementáris módon érintik és érik el az embert, nem a dogmák és
teológiai tantételek, elméletek útvesztőjéből ismerhetjük meg, hanem azokból a nagyon mély, archaikus tudásanyagot hordozó őstörténetekből, evangéliumi történetekből, amelyek emberi sorsokat, élet-és döntéshelyzeteket
tárnak fel előttünk. Hans Weder egyenesen azt mondja, hogy
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„aki megérti, hogy a keresztyén hit számára mennyire szükségesek a történetek, megérti ezt a hitet… mert a keresztyén hit történetek mesélésében
nyilatkozik meg.”(2)
Nem véletlen tehát az sem, hogy a keresztyén világképben a világ folyása
is egyetlen történetként jelenik meg, amelyiknek van kezdete és lesz vége.
Ez az úgynevezett üdvtörténet, vagy világ-dráma, amelynek mi is részesei
és alakítói vagyunk saját sorsunkkal, történeteinkkel, és amelyben az Isten
nem egyfajta rendező elvként jelenik meg, hanem újra és újra belép a történetbe, s végső soron egy emberi sorsot vesz magára. Így lesz az „Istennek és embernek közös története.”(3)
Nagy kérdése lehet azonban korunk keresztyénségének, hogy ezek a történetek érvényesek-e a mai ember számára is, valóban ott rejlik-e bennük
a lét-és életkérdésekre adott hiteles válasz? Korunk információáradatában
nem devalválódtak-e, nem váltak-e anakronisztikussá, túlságosan avíttá,
porossá? Török Csaba a posztmodern kor gondolkodásmódjának tükrében
egyenesen a nagy történetek végéről, azok „haláláról” beszél.(4) Ezt a sötét képet árnyalhatja a szakrális történetek szempontjából, ha azokat nem
a folyton változó történelmi korszakok és emberi hozzáállás felől közelítjük
meg, hanem a mindenkori jelenlét állapotában szemléljük. Ezek a történetek ugyanis „folytonosan történnek minden ember életében és a világ erői
között.”(5) Azt jelenti ez, hogy akár az ember keresi a történetet, akár egy
történet szólítja meg az embert, mindenképpen olyan emberi lehetőségről
van szó, amelyről ha lemondunk, önmagunkról mondunk le.(6)
Kimondható tehát az, hogy szakrális történeteink továbbadása, áthagyományozása létkérdés.”Narrare necesse est-” muszáj, hogy meséljünk.(7)
Mára azonban azt kell látnunk, hogy verbális kommunikációnk, hagyományos narratíváink elvesztették erejüket. Nem a történetek, nem az Ige, hanem a mi szavaink. Meg kell találnunk azokat a csatornákat, amelyeken
keresztül ezek az ősi történetek újra feltárulhatnak.
„Mivel a posztmodern életállapot – mondja Török Csaba – el kell fogadnunk, mint adottságot, keretet… Lehet, hogy a posztmodern jót tesz nekünk
azáltal, hogy nem engedi az evangéliumot az absztrakt, „magas” teológia
játékszerévé romlani, hanem kötelez szüntelen személyességre és életszerűségre?”(8)
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A bibliai történeteket tehát életre lehet és kell kelteni, és akkor azok is életre
segítenek minket. A bábjáték olyan műfaj, amelyben ennek a lehetősége
jelen van, hiszen a szakrális formákkal, tartalmakkal mindig is szoros kapcsolatban volt. Bábukat, maszkokat az ember ősidőktől kezdve készített a
maga, az állatai, istenei képmására, a transzcendenssel való kapcsolatának kifejezésére, a szent történetek elmesélésére, továbbadására, átélésére. A bábok ugyanis elementáris erőt hordozó figurák, amelyek sokszor
archetipikus mintákat, jellemeket, karaktereket jelenítenek meg, egyfajta
szimbolikus nyelvre „lefordítva” a történeteket.
A szakrális történetek hagyományozásában kulcsfogalom az átélés, beavatódás, és végső soron egyfajta katarzis- teológiai nyelven szólva megtérés (metanoia) megtapasztalása. A bábjáték a maga „képes nyelvén”,
szimbolikus aktusa által a történetmesélést olyan spirituális szintre emelheti, amelynek során a néző- legyen az gyermek, vagy felnőtt – valóban
beavatottá válhat. Az alapvetően dramatikus eszközökre építő műfaj nagy
ereje abban rejlik, hogy a jelenben hat, azaz nem tényekre, ismeretekre,
információkra támaszkodik, hanem egyszer és mindenkorra megtörténik. A
néző az azonosulás útján „bekerül”a történetbe, érzelmileg bevonódik, és
az saját élménnyé válik. Mivel a bibliai és szakrális történetek esetében
egyszerre beszélhetünk isteni és emberi jelenlétről, létrejöhet egyfajta
szakrális kommunikáció, amelynek lényege és értelme nem az információátadás, hanem az erő-közvetítés.(9) A bábjáték formanyelvén „elmondott”
történetek tehát „nemcsak azt teszik lehetővé, hogy valaki Istenre gondoljon, hanem, hogy a valódi találkozást is átélje.”(10)
Mindez a teológia, az egyház és a hitoktatás felől nézve kimozdulást jelent
a hagyományos narratívákból, megközelítési szempontokból, olyan módon, hogy nemcsak beszél a dolgokról, hanem teret nyit, hogy azok megtörténjenek.(11)
Felhasznált irodalom:
1. Arundhati ROY: Az Apró Dolgok Istene, Európa Könyvkiadó, Budapest,2002.268-269.
2. Hans WEDER: Neutestamentliche Hermeneutik, Theologischer Verlag, Zürich,1986. 332.
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3.

BÖLCSKEI Gusztáv: A kiengesztelődés jó híre, in: Az evangélium
közös szolgálatunk ma, Kiengesztelődés és megbékélés,
Szerkesztette: Balla Bálint és Békés Gellért, Katolikus Szemle, Pannonhalma, 1995. 30.
4. TÖRÖK Csaba: A Nagy Történetek vége, in: Új Ember Hetilap.2014.
01. 05. https://ujember.hu/a-nagy-totenetek-vege
5. Susan STRAUSS: A szenvedély –teljes tény, Schmidt Klára fordítása,
www.kia.hu/könyvtar/szemle
6. Odo MARQUARD: Az egyetemes történelem és más mesék, Budapest, Atlantisz Kiadó,2001.389.
7. uo. 389.
8. TÖRÖK Csaba: A Nagy Történetek vége, in: Új Ember Hetilap, 2014.
01. 05. https://ujember.hu/a-nagy-totenetek-vege
9. BÓDIS Zoltán: Identitás és szakrális kommunikáció a mesében, Debreceni Egyetemi Kiadó,2013.12-13.
10. Owe WIKSTRÖM: A kifürkészhetetlen ember, Animula Kiadó, Budapest,2000.54.
11. Martin NICOL: Dramatizált homiletika, Luther Kiadó, Budapest,2005.44.
Dió Zoltán

Mankó és szárny
Főnök, vagy vezető?
A gyermekekkel történő drámai foglalkozások különböző területei – egy
színjátszó- vagy bábcsoport vezetése, a drámapedagógiai csoportfoglalkozások, a dráma-, vagy bábterápiás csoportok vezetése, stb., - különböző
speciális ismereteket igényelnek. Ezek az ismeretek megszerezhetőek a
különböző képzések, tréningek során. A résztvevők azonban – legyenek
bármilyen fiatalok, jöjjenek a csoportba akár a legsúlyosabb szociális hátrányokkal is - csak azt a vezetőt, szakembert tekintik kompetensnek, aki
ezeket az ismereteket hatékonyan tudja alkalmazni. Ezt a kompetenciát
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megszerezni sokkal nehezebb, mint megfelelni a képzéseket, tréningeket
lezáró vizsgákon.
A gyermekekkel végzett munkára ez fokozottan érvényes, mert a gyermek
számára a kapcsolatban nem annyira a művészeti, vagy terápiás foglalkozások eredményessége a fontos, sokkal inkább a folyamat emberi aspektusa. Milyen kapcsolatot tud kialakítani a vezetővel és a csoporttal, hogyan
érzi magát ebben a kapcsolatban.
A gyermek és csoport vezetőjének kapcsolata a legtöbb esetben egy közvetítő (szülő, iskola) révén jön létre. A drámai foglalkozásokat vezető szakembert a gyermek szemében hatalmi funkciókat gyakorló felnőtt (szülő, pedagógus) mutatja be, hasonló, hatalmi funkciókat gyakorló személyként
(Pistike, fogadj ám szót Zoli bácsinak!). A gyermek megfelelés-kényszerét
elfogadó vezető a kapcsolat alapjaként a hatalmat működteti. Másik esetben a vezető a gyermek érzelmi elfogadását igyekszik megszerezni, a hatalmi eszközök (utasítás, direkt irányítás, büntetés) helyett az együttműködést hangsúlyozza. Nem felettese a gyermeknek, vezetővé csak a gyermek
által elismert kompetenciája révén válik.
Mikor vagyok kompetens?
Majdnem harminc éves tapasztalattal a gyermekek körében végzett drámai
foglalkozások vezetésében azt látjuk, hogy akkor válunk kompetens vezetővé, ha a gyermek számára fontos élethelyzetek megoldását saját viselkedésünkben is képesek vagyunk megvalósítani.
A pubertáskor végéig a hőssé válás motívuma az egyik legfőbb, a gyermekeket leginkább foglalkoztató probléma. Nem csupán egy hasznos tagja
kíván lenni közösségének, hanem abból hősi tettei, különleges képességei
révén ki akar emelkedni (a tanárnőt megmenteni a rablóktól, tűzvészből
kimenteni az egész osztályt, stb.) Ebben az életkorban a leginkább jellegzetes hős a mesék, mítoszok sárkányölője, hercegkisasszonya, királyfija,
lovagja. Erre sémákat a mesékben, legendákban talál, melyek a szimbolikus kommunikáció nyelvén kínálnak megoldási modelleket konkrét, mindennapi problémára.
Mindannyiunkra jellemző, hogy hősök szeretnénk lenni. Valamilyen
hősök: nagyok vagy erősek, ügyesek, kimagaslóak, többek, mint amik
vagyunk. Felnövekedvén sikeresek akarunk lenni (vagyis hősök) - egy
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számmal nagyobb konyhai robotgépről, üzletről, lakásról, autóról, fizetésről, lóról, bicepszről, íróasztalról, külön WC-ről, frissebb és üdébb
leheletről álmodunk. Sikerünk - hősiességünk mérőfoka a másokkal
való összehasonlítás: újabb és újabb dolgokat találunk ki, hogy ebből
az összehasonlítási folyamatból győztesként kerüljünk ki. Ez a konzumtársadalom által kínált hősmodell, a mitikus hős groteszk karikatúrája. A mitikus hős a Szellem visszfénye, az istenek pártfogoltja, ereje nem
a cukormentes rágógumiban rejlik. Feladata a Törvény és a Rend megteremtése és megóvása a Káosz ellenében. Sötét erőkkel kell megküzdenie, melyek időlegesen hatalmukba is keríthetik. Kiválasztottságát csodás jelek mutatják, gyakran már születése előtt. A különböző, egymástól térben és időben is elszigetelt kultúrák hősökről szóló történetei nagyfokú egyezést mutatnak.
Fontos: bármely térben és időben is nagyfokú az egyezés. A hős káosz
elleni küzdelméről szóló információkat már nem csak az orális kultúra hordozza. A lovag- és kalandregények után a film, legújabban pedig a számítógépes kalandjátékok váltak forrássá nemcsak a felnőttek, de a gyerekek
számára is. A gyermek által kompetensként elfogadott vezetőnek ma már
nem csak a mesék feladatait, próbáit leképező helyzetekben kell bizonyítania jártasságát a szimbolikus kommunikáció értelmezésében, de az új
médiumok által elénk állított hősök tetteiben, próbáiban is fel kell tudnia
ismerni az archaikus sémákat.
Ha nem vagyunk képesek teljesen elzárni az új médiumokat a gyermekektől (miért is vállalkoznánk arra, ami értelmetlen és lehetetlen), meg kell tanulnunk kritikusan felhasználni azt az új fogalmi és képi anyagot, amit ezek
a modern mitológiák kínálnak a gyerekek számára.
Képzőművészek, dramaturgok, írók, koreográfusok serege merít ihletet az
archaikus mítoszokból, régészeti, néprajzi gyűjtemények anyagaiból, a
népköltészet és a klasszikus dráma szövegeiből, hogy abból modern hőstörténetet kreáljon. A filmek, számítógépes játékok képi világa, szövegfordulatai, dramaturgiája – mivel mintaként egy ismert többdimenziós kommunikációs sémát, a mitológiát követik – könnyű azonosulási lehetőséget kínálnak a gyerekek számára. Úgy tartjuk, hogy ezek a történetek gondolkodási formák, problémamegoldási modellek, ill. minták, melyek mindig a
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kultúrát működtető közösség alapvető viszonyulásmódjait tükrözik. Tapasztalatunk az, hogy ezek a modellek, mint a megértést segítő tényezők, ill.
mint a problémamegoldás kiindulópontjául szolgáló eszközök, segítségére
lehetnek a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek. Hogyan?
Fehérlófia, a galaxis őrzője
Aki meg akar felelni a gyermek kompetencia-igényének, annak a gyermek
szemével kell látnia, de a szakember fejével gondolkodnia.
Ha az argonauták történetéből ismert Talószról, a Krétát védő bronzkoloszszusról mesélünk, tudnunk kell, hogy a gyerek szeme előtt egy óriás harci
robot jelenik meg. A táltos paripa képességei az Ezeréves Sólymot (Csillagok háborúja) idézik. Fehérlófia éppen olyan sárkánnyal fog küzdeni, akivel
a legtöbb gyerek a Skyrim című számítógépes játékban már találkozott, a
Hétszünyű Kaponyányimonyókot pedig már látta a Gyűrűk urában.
Nem üres lapra rajzolunk. A már képekkel, mintákkal teli gyermeki képzeletre csak úgy tudunk hatni, ha ismerjük és felhasználjuk annak elemeit, s
azokat szakmai ismereteink lencséjén keresztül megvizsgáljuk. Ezután az
elemeket megtisztítva olyan képet alkotunk, amelyik ismerős a gyerek számára, de a nagyüzemben készre gyártott mintáknál tisztább, és általuk a
képzelet nem mankót, hanem szárnyat kap.
Debrecen, 2018. 01. 23.
Hermann Attila

„Szervusztok, Pajtikák!”
A Hajdú-Bihar megyei Bábfórum elmúlt 15 éve
A XX. század legismertebb hazai bábművésze, Kemény Henrik szólította
így kedves gyermekközönségét és kezdett játékba, varázslatba az általa
ikonikussá tett Vitéz László figurával. Mindannyiunkban él ez a kép, akik
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akkor voltunk gyerekek, szülők, nagyszülők. De hogy mit is jelent a bábjáték? Sokkal korábban és sokkal szerteágazóbb módon volt jelen az emberiség történetében, mint gondolnánk.
A bábjáték az emberi szellem egyik legősibb megnyilatkozása. Az eredetlegendák megelevenítője volt, később pedig ott volt a népi alakoskodásokban, az álarcos mulatságokban, a vásárok, a kocsmák és a piacok közönségcsalogatójaként éppúgy, mint a keresztény ünnepköröket bemutató
bábtáncoltatásként is.
Végigkísérte az emberiség történetét, és helye van most is a kultúránkban.
A bábműfaj tehát él és jövője van. Ám mint minden művészeti ágnak, a
bábművészetnek is szüksége van utánpótlásra. Nem elég megismertetni
és megszerettetni a bábtechnikákat a gyerekekkel, támogatni, segíteni kell,
hogy kiváljon közülük néhány kiváló bábművész, hogy a jövő bábszínházainak mozgatórugói legyenek.
Nagy örömömre szolgál, hogy részt vehettem az elmúlt 15 évben a megyei
bábfórumok szervezésében. Tanúja lehettem annak az eltökélt, sokszor
megszállott, áldozatos munkának, amit az ebben résztvevő szakemberek
végeztek. A legszerencsésebb években erőfeszítéseik javát a fórum szakmaiságának biztosítására fordíthatták. De emlékszem olyan nehéz időszakokra, amikor emellett ádáz harcot vívtak, hogy a rendezvény minimálisan
szükséges pénzügyi forrásait előteremtsék. Ezúton is köszönet nekik az
erőfeszítéseikért, amiket megtettek ezért a felmenőrendszerű találkozóért!
2003-ban pályakezdőként kerültem a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézethez, ahol elődöm, Gönczi Mária feladatkörét örököltem meg,
így az amatőr irodalmi színpadokat is, köztük a báb- és színjátszó köröket.
Ekkor Deményi György, az akkori igazgatóhelyettes irányítása mellett vettem részt mindkét terület megyei fórumának megszervezésében és lebonyolításában.
Ahogy látni fogják, a következőkben kicsit számszerűsítem a találkozók hozadékát: hány csoport indult az elmúlt években, honnan érkeztek, milyen
minősítéssel mehettek tovább, hány zsűritagunk volt. Ezek a mérőszámok
– bár a találkozók szakmai és emberi értékeit nem képesek felfedni – számunkra szükséges mutatók, visszajelzések, amikből a következő évekre
tanulhatunk, korrigálhatunk, fejleszthetünk.
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A Hajdú-Bihar megyei Bábfórum főszervezője mindig is a megyei közművelődési intézet (2007-ig a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet,
2008-2013-ig a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési
Központ - azaz a Méliusz Központ -, 2013-2017-ig a Nemzeti Művelődési
Intézet, majd a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.) volt,
amely örömmel végezte ezt a törvény által előírt feladatát. Állandó társrendező volt a Szín-Báb Egyesület és a rendezvény házigazdájául is szolgáló
Vojtina Bábszínház. 2003-2005 között társzervezőként vett részt a rendezvényen a Blattner Géza Alapítvány a Bábkultúráért. A három fő társrendező
2006-ig évente felülvizsgált és megújított ún. Együttműködési nyilatkozatot
írt alá. Ebben a nyilatkozatban a következőket vállalták:
A Kölcsey Közművelődési Intézet vállalja:
- Az akkreditált bábos továbbképzést (indítási engedély száma:
65/60/132/2002.
(V.15.),
alapítási
engedélye
száma:
59/60/123/2002. (V.15.) meghirdeti, szervezi, indítja. Helyszínt és
eszközöket biztosít.
- Műhelymunka címmel a szakmai továbbképzést segíti, helyszínt biztosít.
- A Megyei Bábfórumot előkészíti, szervezi, a lebonyolítását segíti.
- A nyári Családi bábos tábort propagálja, az utazást, szállítást biztosítja.
- A Szín-Báb karácsony helyszínét biztosítja, részt vesz az előkészítésben, lebonyolításban.
- A Szín-Báb egyesület közgyűléseinek, egyéb találkozóinak helyet
biztosít.
A Szín-Báb Egyesület vállalja:
- A Szín-Báb Egyesület által alapított, a Kölcsey Közművelődési Intézet
által indított akkreditált (alapítási engedély száma: 59/60/123/2002.
(V.15.) indítási száma: 65/60/132/2002. (V.15.) szakmai programját
megvalósítja.
- A Műhelymunka című továbbképzés szakmai programját kidolgozza,
szakmai feladatait, célkitűzéseit végrehajtja.
- A Megyei Bábfórumot szakmailag előkészíti, a résztvevőket biztosítja.
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-

A Nyári családi bábos tábor szakmai programját összeállítja, a tábort
megszervezi, lebonyolítja.
- A Szín-Báb karácsony programját összeállítja, lebonyolítja.
Felkérésre vállal:
- Módszertani bemutatókat, játszóházakat, fejlesztő programokat.
- A Szín-Báb Egyesület tagjait összefogja, találkozásokat szervez, segítséget nyújt, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket.
- Szakmai kapcsolatot tart a Kölcsey Közművelődési Intézettel és a
Vojtina Bábszínházzal.
- Aktuális feladatok esetén egyeztet a Kölcsey Közművelődési Intézettel és a Vojtina Bábszínházzal.
A Vojtina Bábszínház vállalja:
- A Megyei Bábfórum megrendezésének helyszínéül biztosítja a bábszínházat. A csoportok díjazásához hozzájárul. Szükség esetén szakmai segítséget nyújt a bábelőadások létrejöttéhez.
- Fellépési lehetőséget biztosít a csoportok számára a Bábszínház játszóházi termében.
- Szakmai segítségnyújtás szándékával találkozókat, beszélgetéseket
szervez a Szín-Báb Egyesülettel közösen.
- Szakmai napok szervezése, melynek keretében lehetőséget biztosít
arra, hogy a Szín-Báb Egyesület csoportjai egy évadban 2 alkalommal
ingyenesen vehetnek részt a bábszínház egy előadásán és egy játszóházi foglalkozáson, s betekinthetnek a műhelyekbe, a konkrét
programot és az időpontot közvetlenül egyeztetve.
- Konzultációkat biztosít a csoportvezetők számára a fellépések előtt.
- Minden év gyermeknapján kiállítási lehetőséget biztosít a gyermekcsoportok számára a bábszínház kiállító terében.
- A Szín-Báb Egyesület tagjai meghívót kapnak minden Vojtina előadás
bemutatójára és a kiállítások megnyitójára.
Ez a kooperáció olyannyira jól működött, hogy 2007 óta már írásos formát
sem ölt, a benne résztvevők minden vállalt feladatukat hiánytalanul teljesítik évről-évre. Egyedül az akkreditált bábos képzést nem sikerült elindítani
a megyében több évben sem, mert a jelentkezők száma nem érte el a szükséges minimumot.
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Az együttműködésnek megfelelően évente szerveztünk „Folyamatos gyakorlatorientált műhelymunkát”, ahol a bábjáték, a drámajáték és az animáció segítségével a résztvevők megismerkedhettek a bábszínház kulisszatitkaival.
Ezek a műhelymunka-alkalmak egyben felkészülést is adtak a Hajdú-Bihar
megyei Bábfórumra és a Szín-Báb Karácsonyra, ahol leginkább betlehemes játékokat adtak elő a csoportok.
Hajdú-Bihar megyében komoly hagyománya van az amatőr bábjátszásnak,
több óvoda és iskola is rendelkezik bábcsoporttal, amelyek leginkább csak
saját közösségeik előtt, óvodáikban, iskoláikban lépnek fel. Ezek a csoportok folyamatosan dolgoznak és igénylik a más közönség előtt való bemutatkozási lehetőséget is, ezért szervezünk részükre egy megyei bemutatkozó fórumot, ahol kicserélhetik tapasztalataikat. Jellemző, hogy a bábcsoportok tehetséges játszói később színjátszó csoportok utánpótlását is adják, amelyek szintén jelentős számban vannak jelen megyénkben.
A Bábfórum helyszínéül 2002 óta mindig Debrecen szolgál. Kiválasztása
mellett szólt a megyeszékhely központi elhelyezkedése, jó megközelíthetősége, minden csoportnak egyenlő esélyt ad a beutazásra. Házigazdája a
bábjátszáshoz a legmegfelelőbb adottságokkal (színpaddal, hang- és fénytechnikával) rendelkező Vojtina Bábszínház lett. A bábszínház mellett szólt
az az érv, hogy a gyerekeknek örök élményt szerezzünk azzal, hogy egy
igazi bábszínház színpadán játszhassanak. A fórumot rendszerint a főszervező fenntartója, a Megyei Közgyűlés alelnökei, Kulturális Bizottságának
elnökei vagy a Nemzeti Művelődési Intézet vezetői nyitották meg.
A fórum bemutatkozási alkalmat ad a megyében dolgozó amatőr - leginkább gyermek- és ifjúsági - bábcsoportoknak egy igazi bábszínházban,
ahol szakemberek előtt immár nem csak a saját közösségüknek játszhatnak, valamint kicserélhetik a tapasztalataikat más csoportokkal. Mivel ez
az egyetlen minősítő fórum is a megyében, ezért a csoportok részére minősülési és továbbjutási lehetőséget is biztosít. Egyedül a műsoridőt maximálták 20 percben a szervezők. Bármilyen bábos technikával lehet nevezni, a fórum nyitottságát mutatja, hogy felnőtt csoportok számára is lehetőséget ad a bemutatkozásra. Ennek ellenére a bemutatkozó csoportok
95%-a gyermekkorosztályból került ki (4-14 éves korig). 15 év távlatát
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nézve a Hajdú-Bihar megyei Bábfórumra jelentkező csoportoknak több
mint a fele Debrecenből érkezett, s egyszer fogadtuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kócsújfalu csoportját, amelyet Urbánné Lantos Éva készített
fel.

Az előadásokat minden alkalommal három fős szakmai zsűri értékeli, aki
dönt a minősítésekről (arany, ezüst, bronz), és kiválasztja a fórumon résztvevő iskolás csoportok közül azt a legjobbnak ítélt produkciót, amely meghívást kaphat Egerbe a Gyermekbábosok Országos Fesztiváljára.
A szakmai zsűri összetételében mindig kiemelkedő szempont volt, hogy
több aspektusból is segítsük a döntéshozatalt. Ennek szellemében a kezdetektől egy színházi szakember, egy dramaturg, egy drámapedagógus alkotta. A zsűriben mindig voltak visszatérő személyek, ezzel tudtuk biztosítani, hogy a csoportok munkája jól nyomon követhetővé váljon, hisz ezek a
szakemberek jól ismerték a felkészítő pedagógusokat és a visszatérő csoportokat.
A zsűri tagjai voltak az elmúlt 15 évben:
Dr. Arany Erzsébet drámapedagógus, művészeti szakértő
Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház bábszínésze,
a Vojtina Bábszínház igazgatója
Dr. Boros Béláné dramaturg
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Dancsó Éva drámapedagógus
Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház Játszószínházának művészeti
vezetője
Machlikné Dremák Edit pedagógus
Nagy Viktóra bábművész
Papp Melinda, a Vojtina Bábszínház bábszínésze
Szabó Tibor bábművész
Salaczné Faludi Anna drámapedagógus
A fórumnak mindig fontos része a produkciókat követő szakmai értékelés
és beszélgetés, amelyen a csoportvezetők, a zsűri és a szervezők lehetnek
jelen. Ez a kerekasztal-megbeszélés egyfajta továbbképzése is a pedagógusoknak, a csoportvezetőknek. Hasznos tanácsokat, segítséget kapnak
további munkájukhoz.
Az oklevelek mellett minden alkalommal ajándékokat (könyv, mézeskalács,
bábkészséget fejlesztő játékok, foglalkoztató füzetek) kaptak a csoportok.
Hagyománnyá vált, hogy a Vojtina Bábszínház különdíjaként, egy 2 előadásra szóló bérletet is átad, valamint a bábfórumról készült fotókat kapják
meg a csoportok. A rendezvényről fotódokumentáció és szakmai beszámoló készült minden alkalmmal. Lehetőség szerint a rendezők felajánlásai
és vállalásai mellett NKA pályázati támogatással segítettük a rendezvény
megvalósulását. A rendezvényekre nyakba akasztható, a Bábfórum logójával ellátott kis plakett is készült, amelyből minden fellépő, csoportvezető,
közreműködő kapott, s amit nagy örömmel, és sok emlékkel együtt vihettek
haza a résztvevők. Az egésznapos programra való tekintettel a fellépők és
a közreműködők napi étkezési csomagot kapnak. A Vojtina Bábszínház kiváló házigazdaként és felelősségteljes szakmai bázisként fontosnak tartja,
hogy a nála járt csoportok, résztvevők kezét ne engedje el a találkozók után
sem. Adatbázisába, levelezési címlistájába bekerülnek az idelátogatók és
folyamatos tájékoztatást kapnak az intézmény programjairól, képzéseiről.
Lehetőségeinkhez mérten évről évre változtattuk, bővítettük a fórumot. Például 2015-ben a rendezvényhez kapcsolódóan Láposi Terka, a Vojtina
Bábszínház játszószínházának művészeti vezetője rendezett helyi bábos
értékekből interaktív kiállítást a gyerekeknek. A kiállítási darabokat a kis
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látogatók ki is próbálhatták. Ifj. Fazekas István, fazekas, népi iparművész
közreműködésével pedig népi bábos játszóház-foglalkozást tartottunk a fellépő gyerekek részére.

Ahogy a fenti diagram mutatja, a bábfórumra jelentkező csoportok száma
2011-2014 között kiemelkedő volt, majd fogyást mutat, de ennek lehetséges okait ezúttal nem vesszük górcső alá.
A bábműfaj iránti töretlen érdeklődést tapasztalva biztosra vehetjük, hogy
nem a pedagógusok és csoportok érdektelensége a csökkenő tendencia
oka.
A Nemzeti Művelődési Intézet - érzékelve a folyamatot - 2016 év végén a
Magyar Bábjátékos Szövetséggel együttműködve 60 órás „Bábcsoportvezetői alapismeretek I.” képzést indított országosan négy megyében, köztük
Hajdú-Bihar megyében is. A tanfolyam a TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0032 és
a TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0014 projektek fenntartási keretében valósult
meg 20 fő részvételével. A jelentkezők döntő többsége közösségi színtereken dolgozó közművelődési szakember volt, de találkozhatunk a résztvevők között óvodapedagógusokkal, tanítókkal és kulturális közfoglalkoztatottakkal is. A résztvevők a tanfolyam során 8 alkalom alatt 6 modulra
osztva, többek között olyan témakörökkel ismerkedhettek meg, mint a bábjátékos alapfogalmak, a művészeti alapismeretek, a kortárs bábszínházak
eszköztára, a műfajok keveredése a színpadon, vagy a bábkészítés a gyakorlatban.
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A tanfolyam a „Bábművészet kulturális gyökerei” ismeretek elsajátításával
indult, amelyet Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház játszóművészeti vezetője ismertetett a résztvevőkkel. Ezt követően A mesétől az előadásig, bábszínpadra fel! című tanegységek következtek Schneider Jankó és Nagy
Viktória, bábművészek és bábrendezők előadásaiban, majd Majoros
Gyula, szobrász; bábtervező a bábkészítés gyakorlatába és a színházi tér
világába vezette be a tanulókat. A képzés utolsó részének jó hangulatú
bábjáték és közösségépítés a gyakorlatban témakörében zajló óráit, Dr.
Arany Erzsébet, pszichológusnak köszönhettük.
A képzés során nagy hangsúly került az elméleti ismereteken túl a gyakorlati alkalmazhatóságra, a személyes példákra, az életszerű helyzetgyakorlatokra. A legnagyobb élményt a hallgatóknak a műhelymunka nyújtotta,
amely során betekinthettek a Vojtina Bábszínház minden bugyrába. A záró
ellenőrzés két gyakorlati részből állt. A képzés sikeres teljesítését egy portfólió leadása, és egy vizsgaelőadás megtartása jelentette. A résztvevők a
képzésen elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával csoportokra bontva egy előadást mutattak be. A jelenlévők – személyes és az
elégedettségmérő kérdőívben megfogalmazott –visszajelzései alapján a
képzés elsődleges szakmai ismeretszerzésen, tudásmegújításon nyugvó
céljain túl a tanfolyam egyes alkalmai kiváló lehetőséget teremtenek újabb
szakmai kapcsolatok kialakítására, élénkítésére, aktív együttdolgozó közösségek kialakítására, esetlegesen akár szakmai együttműködések létrehozására. Számos pozitív visszajelzés érkezett mind az oktatóktól, mind
pedig a résztvevőktől, ami azt mutatja, hogy ezalatt a rövid idő alatt is elindultak olyan csoportdinamikai folyamatok, kiépültek olyan kapcsolatok, ismeretségek, amelyek segítik a későbbi közös munkát és a kulturális terület
építését.
„A képzés jelentős mértékben segítette a szakmai fejlődésemet a bábcsoportvezetői attitűdben” írta az egyik elégedett tanuló. Emellett rengeteg pozitív vélemény érkezett az oktatókkal kapcsolatban is, amelyek leginkább
szakmai felkészültségükre, hozzáállásukra vonatkoztak.
A Nemzeti Művelődési Intézet „Bűvös Bábos” projektjének köszönhetően,
a képzésen részt vett Gali Valéria 2016 márciusában új csoportot hozott
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létre Püspökladányban, a Bábkomákat. Láposi Terka mentorálásával, a közösen választott, A szegény ember és a kicsi ördög című székely népmesét
nagy sikerrel mutatták be Békéscsabán.
Végül, kérem, ne feledjék:
2018. április 29-én, szombaton a debreceni Vojtina Bábszínházban újra
Megyei Bábfórum lesz! Jöjjenek el, tartsanak velünk és tekintsék meg a
tehetséges gyermekcsoportok előadásait, a kreatív pedagógusok munkáit!
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Debrecen, 2018. január 22.
Bagi Márta

Bábok játéka a mindennapokban
Már nem vagyok pályakezdő, így mára már elmondhatom magamról, hogy
a bábjáték a munkám, az életem egészére hatással van.
Gyakorló óvodapedagógusként a bábjáték mindennapi használatával kapcsolatban szeretnék ötleteket adni.
Arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy ne kelljen nagy levegőt venni akkor, amikor arra gondol, vagy azt hallja, hogy bábjáték. Egyszerűen csak
teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy a gyerekek vegyék észre a mindennapokban a bábjáték adta lehetőségeket. Ez persze csak akkor fog kialakulni, ha a felnőttől is ezt látják. Ha akár a szabad játék során elkészült,
jól sikerült kis rajzból egyszerű, de tartós síkbábok készülhetnek a gyerekeknek.
Az alkotás során a gyermek valamiért ezt a figurát rajzolta, esetleg egész
kis történet alakult ki benne, sőt feszültségét oldva rajzolta ki magából ezt
a kis figurát. A mi dolgunk az, hogy rásegítsünk azzal, hogy tovább használja, tovább oldva magában a feszültséget, ami esetleg feszíti belülről. Ha
nincs, akkor egyszerűen csak szép, és érdemes laminálni, hurkapálcára
ragasztani, és már be is indulhat az alkalmi bábszínház. Tapasztalatom
szerint ezt nagyon szeretik a gyerekek, szívesen térnek vissza a maguk
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alkotta bábokhoz. Ezek egyszerűen csak síkbábok, de gyermek közeliek,
általuk készített, saját látásmódjukat tükröző mesebeli világ.
Izgalmasabb, látványosabb, ha a bábnak mozog valamije. Akár a síkbáb
esetében is. Ha a báb végtagjait külön rögzítjük a testéhez, akkor a mozgatás során önkéntelenül is megmozdulnak. Ezért azt javaslom, hogy bármiből is készülnek a bábok (kemény kartonpapír, dekorgumi, fólia stb.), válasszátok ezt a megoldást! Ha egy kis gyöngy segítségével rögzítitek a végtagokat, a gyöngy adta távolság megakadályozza a testrészek súrlódását,
így azok mozgása még látványosabb. Készülhetnek a bábok színezéssel,
festéssel, ragasztással. Teljesen merev végtagokkal vagy felesen mozgó
lábak, merev kéz vagy fordítva.
Érdemes néhány alapdíszlettel lendíteni a mese játszásán. Egy fa, bokor,
tó, tűzhely tovább fűzheti a történetet, újabb ötleteket adva a játékra. Gyerekeknél nagyon fontosnak tartom, hogy a díszlet mindkét oldala ugyanolyan kidolgozott legyen. Ne csak a néző csodálhassa a tündöklő palotát,
de maga a játszó gyermek, a paraván mögött is kapjon segítséget e játékához azzal, hogy a palota belülről is drágakövekkel van kirakva.
Rendkívül egyszerű és változatos, kreativitást igénylő bábokká alakíthatóak a szokásos papírcsákók. A dobozszínházban ugyan nem használhatók, de az óvodás csoportommal közös felfedezésünk, és azóta nagyon
szeretjük ezeket az ún. csákóbábokat.
Egy csendes délelőtt csákókat és hajókat hajtogattunk, amikor az egyik kisfiú megkérdezte, kiszínezheti-e a csákót. A színezés engem egy arcra emlékeztetett, ezért javasoltam, hogy emelje ki a szemét, száját és hirtelen
egy báb mosolygott vissza ránk. A következőnek hosszú füle született, a
mellettünk ülő kislány cicát, a következő rókát készített. Az elkészült bábokkal mesét játszva zártuk a délelőttöt.
A csákók hajtogatási technikáját a nagyobbak már el tudják sajátítani, így
már maga a hajtogatás is lehet önálló feladat számukra. Majd a figurák kitalálását, megrajzolását, kifestését, színezését is rájuk bízhatjuk. Ez sokkal
fejlesztőbb, mint az előre megrajzolt, kivágott kész formák biztosításával
készített bábok.
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Amit óvodások között fontosnak tartok, a kis ujjbábok. Pezsgős dugós,
vagy lapos, filcből készült, vagy számtalan féle lehet. De megtanítja az alapokat. A báb tekintetének irányára figyelést, hogy az a báb mozog, amelyik
beszél, együttmozgások stb.
A kesztyűbábokat nagyon nehéz mozgatni az óvodásoknak. Egyrészt, mert
a kereskedelemben kapható kesztyűsök a legritkább esetben illeszkednek
egy kis óvodás kezére, és így nem nyújt elég élményt se nézni, se játszani
vele. Másrészt, az egyik legnehezebb technika.
Én nagyon szeretem azokat a plüssöket, rongybabákat bábjátékra használni, amelyeknek minden testrésze külön mozgatható. Mintegy bunraku
típusú bábbal, úgy lehet nagyon kifejezően játszani velük. A gyerekek is
gyorsan megszeretik és megtanulják, hogy a kedvenc kis „alvós állatuk”
miféle kifejező mozgásra kapható, mi mindent el lehet mesélni vele. Tudnak
lépni, hajolni, fejet fordítani, karokat emelni, tárgyakat vinni.
Cipősdoboz színház
Nagyon izgalmas és érdekes dolog, ha az ember – vagy gyermek – a kedvenc meséjét saját színházában mesélheti el. Erre nagyszerű alkalmat kínál egy saját dobozszínház. Én ezt a dobozszínházat a régi papírszínházak ötletéből merítve készítettem. Praktikus, mert könnyen beszerezhető
alapanyagból készül, könnyen szállítható, kerek egészet alkot.
Nézzünk néhány elkészült dobozszínházat gondolatébresztőként!
Hogyan készítsük el egyszerűen?
Vegyünk először is egy nagyobb méretű cipős dobozt és mellé a kedvenc
mesénket. Olyan mesét javasolok, ami egy vagy legfeljebb két helyszínen
játszódik.
Csak az erdőben, pl.: „A három nyúl”.
Csak a házban, pl.: „A három kívánság” vagy „A falánk tyúkocska”.
A kedvenc mesék közül még szűkítsétek a kört azokra, amelyekben a szereplők száma is véges. Egyrészt így könnyebb a bábjátékot kézben tartani,
másrészt, ha gyerekek készítik, megunják a szereplőgyártást, mielőtt még
sikerélményük lehetne.
Szerintem a legalkalmasabb, vagy legegyszerűbb pl. egy erdőben vagy erdei tisztáson játszódó mese.
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A dobozt a hosszabb oldalára állítjuk. A doboztető lesz a színházunk eleje.
Ezt snicerrel az előzetes terveink szerinti minta alapján kivágjuk. Ez lesz a
tér frontális síkja. A téglalap hosszabb oldalát középen a szélétől számított
kb. 3 cm-ig, 2 cm szélesen, szintén snicerrel végigvágjuk. Itt is engedhetünk le díszletelemet, de főként a mozgatás lehetőségét biztosítja számunkra.
Előzetes terveink szerint rajzoljuk, majd díszítjük a hátteret színezéssel,
festéssel, ragasztással. Azért soroltam fel többfélét, mert kedvünk, lehetőségünk, ízlésünk és a választott helyszín is befolyásolhatja, hogy mit tartunk a legpraktikusabbnak. Ha elég türelmünk, kitartásunk van, és nem
akadályozza a bábok mozgását, még akár természetes anyagokat is használhatunk a „beépítéshez” (zsákvászon, termények, ágak, füvek stb.).
A gyerekek képességeit figyelembe véve javasoljunk nekik is technikát.
Ügyeljünk a tervezésnél arra, hogy a doboztetőre tervezett minta éppen
csak, hogy elvegyen a térből (pl.: egy fél, gyökérzetében és koronájában
ugyan gazdag, de törzsét tekintve vékonyka fa, vagy egy benyúló növény,
virág, esetleg egy ház oldala stb.).
Ha a díszlet, a játéktér elkészült, folytathatjuk a bábokkal. Ügyeljünk a tervezésnél a szereplők egymáshoz és a térhez viszonyított méretére!
Ha készen vannak a bábok és a díszlet, kezdődhet a játék!
Kellemes perceket, vidám időtöltést kívánok!
Mátyásné Füzesi Csilla

Gazdagabb lettem, mert bábozom, avagy hogyan
látom ma a bábjátékoktatás helyzetét Magyarországon?
2002, a kezdetek óta tanítok művészeti iskolában, ahogyan lehetőség nyílt
ebben a formában oktatni. Jelenleg a Cogito ÁMK Hibó Tamás Alapfokú
Művészeti Iskolában dolgozom (előzmény: 2006-ban megalapítottam és
igazgattam a Báb-Szín-Vár Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, mellyel
később betagozódtam a Cogito-ba). Egy pedagógus diplomával és hozzá
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a „C” kategóriás bábrendezői tanúsítvánnyal kezdtem. Egyszerűen beleszerettem a műfajba. Miskolcon a Ködmönben játszottam 4 évig, később a
Comenius Főiskolán. Ekkor ismerkedtem meg a tárgy- (Figurina Animációs
Kisszínpad), ill. árnyjátékkal (Szentirmai László), valamint tehetséges pályatársakkal pl. Bércesi-Dienes Erikával, akivel azóta barátságban vagyok,
és szakmai utunk is sokszor találkozik. Akkoriban épült Sárospatakon –
Makovecz Imre tervei alapján – a Művelődés Háza, ahol több éven át bábszakkört vezettem a helyi gyerekeknek, és párhuzamosan bábjáték tantárgyat tanítottam a Gyakorló Általános Iskola Zsolnay programjában.
Tapasztalataim alapján a bábjátékot választhatóvá kell tenni a gyermekek
számára, de kötelezővé semmiképp sem! Saját iskolájában, szakkör keretében nem mindig szerencsés, mert csak ottani pedagógus taníthatja, aki
nem biztos, hogy meggyőződésből választotta. Ez jutott neki, meg úgyis ő
a magyaros. A legoptimálisabban akkor működik a képzés, ha külső helyszínre szervezik (művelődési-ház vagy a művészeti iskola), és lehetőleg
külső tanár oktatja, vagyis, ha a művelődési házban művészetiskolai óra
keretében kapja meg a gyermek az oktatást. Így a legbiztosabb, hogy nyugodt körülmények között, színpadi háttérrel, egy szakembertől kaphat bizonyítványt.
Sokan kérdezik, mire is jogosít ez a bizonyítvány? Nem többre, mint pl. ha
valaki zongorázni tanul 2+4+6 évig alapművészeti iskolában. Ad egy biztos
alapot a tanulónak, aki megismerkedik minden bábtípussal, és ha később
hivatásának szeretné választani ezt a művészeti ágat, egy esetleges felvételire való felkészülésre is segítséget kaphat ez által, nem utolsósorban,
reális önképe alakulhat ki önmagáról.
Mint minden oktatási formának, megvannak a maga erősségei és buktatói.
Az anyagi elismerés a bábszakkört tartó pedagógusnak a múltban biztosított volt, ma már nem az. Az elkötelezett bábművész-tanárnak talán legoptimálisabb manapság művészeti iskolák keretein belül, akár főállásban működni.
Az intézményünkbe beiratkozó (kb. 1500) gyermek harmada (kb. 5-600)
választja a bábjátékot, amelyet tanári gárdánk 11-12 fővel oktat. Ez a tanulói létszám főleg a borsodi, zömmel kis településen élő gyermekekből tevő172

dik össze, és jelzi, hogy a bábjáték nagyon népszerű területe a képzésünknek. Vessük össze országos szinten 2008-tól 2017-ig megmutatva a tanulói (kék) és oktatói (piros) létszámokkal! (Az adatot a KIR adatbázisa biztosította.)
Kitűnik, hogy a bábosok létszáma növekvő, és ha ezt az országos adatot
összevetjük intézményünkkel, akkor kimutatható, hogy a Cogito adja a beiratkozó gyermekek 1/3-át. Az iskola népszerűsége abban rejlik, hogy tanáraink elhivatottak, képzettek, a gyermekközösséget komplexen fejlesztik,
és – az előírásoknak megfelelően – a bábszínész végzettség megszerzéséért sokat tettünk. Az anyagi hátteret a művészeti iskola biztosítja: van
eszközpénz, és az intézmény (bár a központi normatíva évről évre csökken, illetve változó) a gyermekek utaztatását is fedezi színházlátogatásokra, kirándulásokra, versenyekre. Szerepet talál magának a csöndes,
visszahúzódó és a harsány, magamutogató gyermek is, és jól megférnek
egymás mellett. Nem ritka az alapvizsgát, sőt záróvizsgát tett tanuló.
Összegezve: bármilyen oktatási formában történik a bábos képzés, alapvető feltétele a megfelelően elkötelezett pedagógus, aki minden órára újult
erővel tud a gyermekközösség elé állni, nem mutat fáradtságot, hanem
kedves és toleráns. Azon felül, hogy birtokolja a tudást, ami a tantárgy tanításához elengedhetetlen, kellően kreatív, képes közösségépítésre, innovatív, és nemcsak tárgyat oktat, hanem nevelni is képes – akár változó korosztály együttes jelenléte esetén is. Ezen attitűdök teszik, tehetik sikeressé
a tanárt és a műfajt.
Országos szinten mégis miért ilyen alacsony az érdeklődő pedagógusok
száma? Nem érzik megélhetési forrásnak, ezért nem választják hivatásuknak a bábos irányultságot? Talán a képzési rendszerünk nem optimális. A
mai helyzet szerint a Színművészeti Egyetem bábszínész, -rendező szakjain kívül csak a Nyugat-Magyarországi Egyetem indít bábpedagógus képzést. Más szempontból pedig épp a sokszínűség, sokrétűség az, ami egyeseket vonz, másokat taszíthat. A bábjáték-tanárnak érteni illik a bábfajták
mozgatásán túl a drámajátékhoz, zenéhez, bábkészítéshez, rendezéshez,
világításhoz, és ez riasztóvá is válhat! Érthetek én mindehhez? Probléma
a fokozódó versenyhelyzet is: ki fog beiratkozni hozzánk? Csökken a gyer173

meklétszám! Ma, amikor a számítástechnikával, a futballal, a tánccal, színművészettel és a hangszeres oktatással kell versenyeznie a bábozásnak,
kimondottan sikernek könyvelhető el, ha sikerül jelentkezőket toborozni a
képzésekre. A jelenlegi rendszer csak egy művészetoktatási tanszakot finanszíroz, de arra is van példa, hogy a bábjátékot választják 2. tanszakként, így erre tandíjat fizetnek a szülők. Vannak olyan teherbírású gyermekek, akik egyszerre két művészeti tanszakot is elbírnak, és mindkettőben
sikeresek. Ez vonatkozik 6-22 évesekre, akik magyar állampolgárok, és
már nem óvodások, de még nem főiskolai, egyetemi hallgatók, hanem
egyéb nappali iskolarendszerű oktatásban vesznek részt.
Felteszem a kérdést, mi van az óvodáskorúakkal? Az óvodásoknak nincs
lehetősége ebben a rendszerben tanulni még előképzőben sem, pedig közben kötelezővé vált az óvoda (itt lehetne finomítani a rendszeren). Ez a
korosztály élvezné talán a legjobban a bábozást, de nekik helyben az óvodai programba kell beépíteni, a helyi óvónők által vezetett foglalkozásokat.
Vannak erre jó példák az országban Budapesten és vidéken is! Az óvodapedagógus-képzésben, igaz évről évre csökkentett óraszámban, de szerepel a bábjáték tantárgy, de a tanítók már kimaradnak ebből. A rajz-, ill. technikaórák némi bábkészítési útmutatót adnak, de csak érintőlegesen. A bábművészeti képzést ma OKJ felnőttoktatási rendszer keretein belül nem lehet tanulni. Az MBE zászlajára tűzte, hogy aki érdeklődik a bábjáték iránt,
képezhesse magát, és szinte minden évben indít az országban akkreditált
tanfolyamokat (ezek a végzettségek azonban nem elegendőek a művészeti
iskolában való oktatáshoz).
Én személy szerint két évfolyamot is végig oktattam azért, hogy a tanulnitanítani vágyók lehetőséget kapjanak, és az előírt bábszínész végzettséget
megszerezhessék: 2008 – 2009-ben és 2012 – 2013-ban Sárospatakon.
Először a Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttoktatási Centrum oktatásában (20 fő végzett, a mai napig közülük kb.: 15 fő oktat művészeti iskolákban), másodszor pár évre rá a képzést a művészeti alapítványra akkreditáltattam, és felkérésre részt vettem az NSZFI-től az OKJ bábszínész modul kidolgozásában. Ebben a rendszerben 7 fő végzett, és közülük 4-6 fő
tanítja és/vagy műveli különböző formációkban a bábjátékot. A művészetoktatás biztonságot és szakmai hátteret ad ahhoz, hogy egy pedagógus
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teljes munkaidőben, főállásban merjen bábjátékot tanítani. Nekem ez megadatott, és ezért én kiemelt fontosságot tulajdonítok annak, hogy a tanár
ne csak tanítsa, hanem művelje is hivatását. Így megalapítottam többedmagammal a Huncutka Bábszínházat 2009-ben saját épületünkben úgy,
hogy fenntartónk nincs. Szép utat jártunk már be. 2012-ben Sárospatakon
a Zsákomban a bábom Fesztiválon bemutatkoztunk a Júlia szép leány balladával (kesztyűs, maszkos vegyes bábtechnikával), és a Bábolóval (bábkészítés). Eljutottunk Krosnóba a Balassi show-val. Melbourne –be, Sydney-be és Gold Coast-ra a Júlia szép leány maszkos, kesztyűs játékkal és
a Paprika Jancsi, egyszemélyes kétkezes valamint A sün és a nyúl tárgyjáték produkciókkal. Svédországban 10 városban játszottuk A törpe király
epreskertje c. vajang bábjátékot szent Miklós ünnepén a kint élő magyar
közösség gyermekeinek. Megígértem nekik, hogy készítek egy megvásárolható dobozszínházat is, hogy akik szeretnék az otthonukban életre kelteni a bábfigurákat, legyen rá módjuk. (Ha kettőt vásárolnak, akkor a távol
élő „skype-os” nagyival, rokonokkal a kamerán keresztül is lehet interaktívan bábozni, és így a magyar nyelvet ápolni.) Ígéretemhez híven megalkottam Halász-Géczi Ágnes kollégámmal, ki-be hajtható díszlettel, felülről
mozgatható pálcás bábokkal, melyekkel 4-5 népmese is megeleveníthető.
A művészeti iskolánk asztali bábkészlete is tudott így gyarapodni.
Az élet minden területét próbálom átitatni a bábjátékkal. Van egy Parkinson
csoportom is, akikkel 5. éve (talán egyedülállóan) bábozom, több orvoskongresszuson megmutatkoztunk. A legemlékezetesebb Sárospatakon
2015-ben „Bábjáték Pirula helyett” mottóra épült. Hihetetlen motivációval
bír a műfaj és idősen, betegen is örömmel állnak színpadra és megelevenedik kezükben Szávitri és Jáma isten, mert nem mindegy, milyen életminőségben élnek, élünk! Akit ki lehet mozdítani a komfortzónájából, az sokat
nyer, nyerhet!
A konfliktuskezelésben is nagy lehetőséget látok a vásári bábjátékban,
mesterpedagógusi programomat erre építem. Létrehoztam és a Bábszínházak Világnapján évente megrendezem - egyelőre csak a mi művészeti
iskolánkban - a „Ki a legerősebb Paprika Jancsi” veselkedést, ahol a vállalkozó növendékek minden bábos csoportból előadhatják az előre megírt,
vagy saját maguk által megalkotott kétkezes egyszemélyes bábjátékot a
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Huncutkában, immáron 6. alkalommal. A győztes pedig újra előadhatja
Egerben. Hetedik éve készülünk az Egri Gyermekbábosok Találkozójára,
melyről arany, ezüst minősítéssel térhetünk haza. Több tehetséges gyermek mellé álltunk már, akiknek külön tábort tartok nyaranta. Több bábkiállításunk volt már különböző helyszíneken: Sárospatak, Sátoraljaújhely, Budapest. A Sárazsadányi Falumúzeumban vetítik a Penna Jankó bábfilmünket és a ZTV is gyakorta műsorra tűzi 5-6 bábfilmünk egyikét. 2017 őszén
egy pályatársam, Tóth László bábkollekciójából rendeztem bábkiállítást,
aki ma már nyugdíjasként nem foglalkozik bábjátékkal. Úgy gondolta, hogy
a bábjai tovább élhetnek a bábcsoportjainkban.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert sikerült egész családomat is
megfertőznöm (férjem/programozó és 3 gyermekem/mérnökök): férjem
György gitározik, énekel, és nagy része van a kőszínházunk megteremtésében. Máté fiamat taníthattam a 2. bábszínész képzésben, aki azóta több
formációban játszik is nálunk. Legemlékezetesebb a Penna Jankó alakítása gólyalábon. Bence fiam is járt hozzám a művészeti iskolába (egyébként mindhárman), neki rendeztem a Balassi show-t. Lányom Bíborka záróvizsgát is tett, és Hibó Tamás díjat kapott, a legmeghatóbb bábdarabunk,
amelyben közösen játszunk, a Júlia szép leány, amikor a végén feloldásként eljárjuk az anya-lánya táncát, bevallom: mindig elérzékenyülök. Bemutattuk pl.: az MBE által szervezett Templomi Bábjátékos Találkozó alkalmával is. Együtt játszunk (tervezés, kivitelezés) a Huncutkában Puhl
Márta, Szakál Tünde, Makoldiné Dogossy Mónika kollégáimmal és tehetséges tanítványaimmal: Balogh Patrikkal és aranyhangú volt tanítványunkkal, Takács Zoltánnal, akinek a Banya c. - felülről mozgatott botosbáb-darabot rendeztem. Az aranyidőben még saját zenekarunk is volt, akkor játszottuk a tárgyjátékokat zenére, így többször hívtak bennünket pl. bornapokra. Játszóházat is tartunk. A legemlékezetesebb Prügyön volt kb.: 350
gyermeknek tematikus játszóház a Költészet Napján „verslábakon”.
Az oktatást bábjáték tanterveimmel segítem/tettem: 1-8 osztályig Zsolnay
program keretében, OKJ felnőttképzésben Bábszínész modult dolgoztam
ki, és művészeti iskolában előképzőtől a továbbképzőn szereplő tantárgyak
tananyagait. Kollégáimat is bevonom a szakmai munkába: Szakál Tündé176

vel összeállítottunk egy értékeléshez hasznos szempontsort, amit félévente használunk a gyermekek optimális értékelésekor. Már felkérnek
szakdolgozatokhoz opponálási munkákra különböző képzési intézményekből. Cikkeimmel színesítem az MBE Bábjátékos Kiadványát.
Úgy érzem, hogy a bábozás kiteljesíti az életemet az alkotás fiatalon tart,
és az élet nehézségeit játékosabban veszem. A humor elengedhetetlen
mindkettőben. Fáradságot közben nem érzek, és jönnek mindig az újabb
és újabb ötletek. Haladni kell a technika világával, úgy, hogy a hagyományokat is meg tudjuk őrizni, identitásunkat megtartva. Mindezt könnyedén,
vidáman, mások felé fordulva. Hálás vagyok, hogy ilyen nagyszerű közösséghez tartozhatok!
Székely Andrea

A titkok őrzői
A bábjáték oktatása a pedagógusképzésben egy
művésztanár szemszögéből
Magyarországon több évtizedes hagyomány a pedagógiai főiskolákon a
bábjáték, illetve bábmódszertan oktatása. Általában az óvodapedagógus
képzésben kap erős hangsúlyt, a tanítók számára sajnos csak néhány helyen kap teret. Így is azt gondolom, nagyon fontos, hogy megjelenik egy
pedagógiai képző intézmény repertoárjában a bábjáték. Újabb kezdeményezések, hogy a főiskolákon a kisgyermekgondozó, illetve a szociálpedagógus hallgatók is betekintést nyernek a bábjáték lehetőségeibe.
Az eltérő területeken természetesen más-más ideig és terjedelemben tanulnak a diákok a bábjátékról. Mégis olyan számomra fontos alapelveket
próbálok megfogalmazni, amelyek átfogóan használhatók a különböző
hallgatói csoportok számára.
Óraszám, elmélet-gyakorlat arányának problémája
Általában ezek az első tényszámok, amiket egy tanterv leírásakor rögzíteni
kell, a bábjáték és módszertana tárgy esetében az arány 40-60, vagy 3070 százalék. Azt gondolom, hogy nem ez az arányszám a legfontosabb,
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hanem az, hogyan, milyen módszerrel adjuk át az elméleti anyagot, hogyan
tudjuk a gyakorlatban is megfoghatóvá tenni a legfontosabb ismereteket.
Hogyan tudjuk érdekesen bemutatni az elméleti anyagot konkrét példákkal,
képekkel, filmbejátszásokkal színesíteni, a gyakorlathoz szorosan kötve.
A diákok elvárásai és félelmei a bábjáték tárggyal kapcsolatban
Elvárások: készítsünk bábokat, lehetőleg síkbábot (azt könnyű, még én is
meg tudom csinálni), esetleg kesztyűs bábot, ha már van, akkor használjuk
a paravánt (akkor legalább nem látszom) és rajzoljunk hátteret (pl. erdőt,
fát, házat, szobabelsőt stb.). Ha készen vannak a bábok, akkor játsszunk
el egy mesét. A meséből kiemeljük a párbeszédeket, azokat elmondjuk és
akkor már jó is lesz.
Itt jönnek a félelmek, a gátlások: nem merek beszélni, nem tudok jól szerepeket alakítani, és nem is tudok rajzolni, tehát inkább sablonokat keresek
a neten és másolgatok.
Ezt az előzetes elvárást, képet kell átalakítani a tanárnak olyanná, amely a
bábjátékot egy varázslatos világnak, a lehetőségek csodálatos terének, a
sokszínűségnek, a kreativitás kibontakoztatásának, a gyerekek megismerésnek, a velük való kapcsolatépítésnek egyik legfontosabb eszközének
mutassa be.
A tanár feladata a „hogyan” megtalálása
Határtalanul sok játékkal, az animációs műfaj sokszínűségének bemutatásával, tárgyakkal, eszközökkel, anyagokkal, formákkal való játékokkal,
amelyek feloldják a hallgatókban lévő gátlást, hogy majd ők is képesek legyenek erre a tevékenységre a saját munkájukban a gyermekekkel. Kis, 23 fős csoportokban végzett feladatokkal, játékokkal, amelyekben közösen
tudják inspirálni, bátorítani egymást. S ha már bátrak a játékban, akkor jöhet a konkrét technikák sokféleségének megismerése, az egyes irodalmi,
zenei témák elemzése, a gondolatok képi megfogalmazásáról való közös
gondolkodás, a tervezgetés, a dramatizálás fontos lépései, az önkifejezés
fontosságának kiemelése, bátorítás az alkotásra. A gyerekekre való hatások fontos szempontjainak végiggondolása, a megszólításuk formáinak
megtalálása, az érdeklődésük szerinti témák sokféleségének átbeszélése.
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Kihívások
Miután a tanár sokféle technikai-, és játéklehetőséget feltár a diákok előtt,
jön a megvalósítás, a bábok elkészítése, a játék velük, illetve a bábu különböző helyzetekben való használatának feltárása és elemzése.
A bábjáték a problémák észlelésének, s feloldásának fontos módszere. A
bábuval való játék titkokat képes feltárni, s ezeknek a titkoknak megismerése felelősséggel terheli a beavatottakat, a pedagógust. A tanár feladata,
hogy a hallgatókat felkészítse arra, hogy a bábokkal történő játék a titkok
őrzőivé avatja őket.
Kovács Hajnalka

Egy kecskeméti pedagógus bábos portréja (önarckép), mely elválaszthatatlan egy Intézmény és egy
Műhely történetétől
Bábot is tanító, a vizuális neveléssel foglalkozó művésztanárként elmondhatom, hogy a báb talált meg, sőt ragadott magával engem is. Igaz, sokáig
ellenálltam. Mint amolyan grafikusnak készülő fiatalember, szerettem bezárkózni az elefántcsonttornyomba, és inkább magányosan birkóztam az
anyaggal. Így kezdetben a bábjátékot is csak óvatosan, a báb-, esetleg a
díszletkészítés felől közelítettem meg.
Abban, hogy végül pedagógus lettem és bábjátékkal foglalkozom, egy intézménynek sorsdöntő szerepe van. Az én ilyen irányú történetem így részben egy főiskola történetéhez kapcsolódik – a két szál immár majd 30 éve
összefonódik –, részben pedig egy pedagógus bábos műhely története is.
Bábbal először rajz-szakkollégiumos, tanítószakos hallgatóként találkoztam 1991-ben a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán (1). Még éppen megismerhettem a már nyugdíjba készülő Báron Lászlót, a nagyszerű képzőművészt, aki pedagógusként és művészként is remekül bánt a bábbal. Sajnos
azonban nem sok idő – csupán néhány konzultáció – adatott arra, hogy
megpróbáljak ellesni tőle valamit a mesterség csínját-bínját illetően.
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Ezt követően nem foglalkoztam bábbal – paradox módon, 5 évet eltöltetve
éppen a Budapest Bábszínházzal (ekkor még Állami Bábszínház) egy épületben –, hanem a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán
szereztem diplomát. Majd visszakerültem az alma materembe, Kecskemétre. Szerencsére – bár ezt akkor még nem így éreztem –, mint kezdő
tanársegédet, Szappanos István tanszékvezető mindjárt bevont a bábjáték
oktatásába, mondhatni: bedobott a mélyvízbe. Így aztán erősen ösztönözve lettem arra, hogy kiképezzem magamat ezen a területen. Számos
ajtót nyitogatva ki magam előtt, és elsősorban magamban, nagy utat jártam
be. Onnan, hogy hallgatóként egy reszkető egér(!) bábbal a remegő kezemen próbálok kiállni a bábszínpadra, eljutottam addig az önfeledt élményig,
hogy részese vagyok egy igazi csapatmunkának – a tervezéstől, a fúrásfaragáson, a készítésen át az előadásig.
Nagyon jó helyre csöppentem, hiszen Kecskemét bábos adottságai kitűnőek, nem kell messzire menni – csupán egy-két utcányira –, hogy jó szakembereket találjunk. Így amikor lehetőséget kaptam főiskolai oktatóként a
2000-es évek legelején, hogy egy művészeti iskola támogatásával a diákjaimnak alaposabb bábos képzést is tarthatok, szükségét éreztem, hogy
professzionális bábosokat is elhívjak. Így kaptunk segítséget Sipos Katalintól, aki abban az időben a Ciróka Bábszínházban volt jóval több, mint
textiles. Az éppen ott játszó bábszínészek közül Kolozsi Angélával sikerült
kicsit hosszabb és nagyon gyümölcsöző együttműködést kialakítani, rengeteget tanultunk tőle. Még Rumi László is – aki sokat rendezett ekkoriban
ott – segített bennünket néhány esszenciális rendezői instrukcióval.
Az évek során azután nagyon sokan lettek, akiktől tanulhattam, akik a
szemléletemet alakították, bábos „tudományomat” építgették, csiszolgatták. Lénárt Andrástól és Aracs Esztertől sajátíthattam el a bábmozgatás
néhány alapfogását – és persze igyekeztem sok mindent ellesni az előadásaikból is. Emőd Krisztina bábkészítőhöz és Mátravölgyi Ákos díszlettervezőtőhöz is bármikor fordulhattam szakmai tanácsért, segítségért. Megmaradt a kapcsolat Sipos Katalinnal azután is, hogy Sisak Péterrel együtt elindították a Tintaló Társulást. Bartal Kiss Rita(2) rendező, tervező, bábtervező pedig olyan bábkészítési eljárást tanított nekünk, amivel ki tudtuk vál180

tani az idő- és anyagigényes technikákat (hungarocell faragás; agyagplasztikáról gipsznegatív készítése és formába kasírozás), amelyek már nemigen működtethetők a jelenlegi pedagógusképzés keretei között. Mindemellett a Ciróka Bábszínház vezetése és szakemberei is mindig készek
voltak az együttműködésre. Kiszely Ágneshez, a bábszínház igazgatójához
bármikor fordulhattunk a kéréseinkkel, kérdéseinkkel, ötleteinkkel.
Sorsdöntő fordulatot hozott, hogy 2011 novemberében a Kecskeméten
bábbal dolgozó pedagógusokat megszólító levelet kaptunk Szirtes Józsefné Ancsa nénitől. Ennek következményeként egy lelkes, óvópedagógusokból, tanítókból és tanárokból álló csapattal együtt megalapítottuk a
Báron Bábos Műhelyt. Azzal a kimondott céllal alakultunk, hogy újra legyenek iskolás bábcsoportok a városban és a megyében. A 2000-es évek elejére ugyanis – a 70-es, 80-as, 90-es évek pezsgő bábos élete után – kezdtek nyugdíjba menni a bábot tanító pedagógusok, és elfogyni a gyermek
bábcsoportok Kecskeméten is. Bár az óvodákban szerencsére permanensen jelen volt és van ma is a bábjáték, az iskolákat illetően egyedüliként
szinte csak Szirtes Józsefné tartotta a frontot a városban. Ancsa néni folyamatosan vezette 4 iskolai csoportját – a Kertvárosi Általános Iskola minden alsós évfolyamán egyet-egyet, felmenő rendszerben – és egy városi
csapatát, akik közül minden évben rendre eljutott valamelyik az egri Gyermekbábosok Országos Fesztiváljára, ahol kitűnően meg is állták a helyüket.
A Báron Bábos Műhely (BBM) megalakulását nagy örömmel fogadta a Magyar Bábjátékos Egyesület akkori vezetősége. Ancsa néni meghívására
Urbán Gyula elnök, Kovács Hédi és Koryürek Vera vezetőségi tagok személyesen is eljöttek Kecskemétre, és a lelkesedést látva, felajánlották számunkra a bábcsoportvezető képzésüket. Élve a lehetőséggel, 2012 nyarán,
a Tanítóképző Főiskolai Karon megszerveztük a tanfolyamot, amelyet már
az új MBE elnök, Szentirmai László vezetett. 17 tagunk tett vizsgát – nagyrészt a Kar gyakorlóintézményeink pedagógusai –, és ők alkotják azóta is
a BBM magját. Bár többen voltak közülünk, akiknek volt C kategóriás bábvizsgájuk és komoly szakmai tapasztalatuk, ez a képzés megújította az ismereteket, és nagyon jól összekovácsolta a pedagógus társaságot. Azóta
is folyamatos műhelymunkával készülnek évente az új előadásaink. Nagy
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élmény, hogy része vagyok a bábcsoportnak, amelyiknek a lelkes gyermektaps dübörög, egy jól sikerült produkcióért cserébe. Számos szerepben
megnyilvánulhattam amatőrként – szó szerint és képletesen is: mint bábtervező és készítő, társrendező, hangeffektes, sőt beugró bábszínészként
még Rózsát, a szerelmes királyfit is játszhattam.
Műhelyünk bázisa a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán
van. Fontos szakmai fóruma lettünk a kecskeméti pedagógiai bábjátékos
életnek. Legnagyobb eredményünknek a Báron Bábos Találkozó megalapítását tartjuk. Idén április 20-án a mesebeli 7. találkozót szervezzük, a Báron Laci bácsi által megkezdett hagyományokat folytatva, abban az intézményben, ahol ő oltotta be a bábozás iránti rajongással és elkötelezettséggel pedagógusok generációit. Minden évben 100-120 körüli óvodás, iskolás
és pedagógus bábos mutatja be produkcióit a Kar színpadán, az igazi ünnepi hangulatban zajló rendezvényen. Az iskolások számára ez a fórum
megyei válogatót is jelent, innen jut tovább a legjobb bábelőadás az országos találkozóra.
Dr. Galuska László Pál, a Művészeti és Anyanyelvi Intézet docense nevét
is meg kell említeni. Ő, mint a Magyar Gyermekkultúra Központ vezetője,
támogatja a BBM működését, a Báron Bábos Találkozók szervezésében
és lebonyolításában, a zsűrizésben és a karon folyó bábjátékos szakmai
munkában is kiemelt szerepet vállal. Ugyanakkor az általa írt bábdarabokat
nagy sikerrel játsszák a bábszínházak országszerte.
Nem hiába ódzkodtam annak előtte erre a terepre merészkedni, hiszen egy
nagyon komplex, sokrétű jártasságot igénylő műfajról van szó – pláne, ha
pedagógusként az ember szeretne a bábjátszás teljes folyamatában jól eligazodni. A mai napig nagy kihívás számomra minden bábkurzus, minden
egyes előadás: sikerül-e magvalósítani azt a színvonalat, azt a teljességet,
amit ez a terület igényel? Mind az egyéni alkotói ambíció, mind a tanításhoz
szükséges háttértudás kívánalma arra készti az embert, hogy folyamatosan figyelje a szakmát, készüljön, képezze magát.
Kötelez a hagyomány is: intézményünk egykori tanszékvezetője, Dr.
Bakkay Tiborné(3) az UNIMA tagja, magas színvonalú bábos képzést alapozott meg. Az óvodai bábjátékról írt jegyzete ma is tanúskodik erről. Az ő
általa megkezdett munkát folytatta Báron László(4), akinek munkássága,
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hatása széles körben ismert. Beerné Sántha Magdolna és Mádainé Tóth
Katalin csatlakozott később Báron Lászlóhoz, és egészen 1997-ig továbbvitték a báb speciálkollégiumot a Karon.
Sajnos a 1997-től a 4 féléves báb speciálkollégiumi képzés és a „C kategóriás” vizsgalehetőség eltűnt a palettáról. A tantervváltoztatások és az
utóbbi évtizedek felsőoktatási folyamatai nem kedveztek a pedagógiai bábjátéknak. Egyre kevesebb idő, eszköz, lehetőség áll rendelkezésünkre. Az
óvodapedagógusok alapképzésben egy féléves bábkurzust kapnak, emellé
még felvehetik szabadsávon is a bábot. A tanítószakosok abban az esetben találkoznak bábbal, ha szabadsávként választják. Bár az érdeklődés,
az igény a gyerekek részéről nem csökken – ezt minden rendezvényünkön,
fellépésünkön is megtapasztalhatjuk. Öröm viszont, hogy a 2017/18-as tanévben elindult Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzésünk hallgatói tanulnak bábot, így az általuk gondozott kisgyermekek már megkaphatják tőlük az életkoruknak megfelelő játékokat.
A báb számomra egyre többet hozott, adott az évek során: nagy-nagy alkotói energiákat, örömöket, mély barátságokat, a tapasztalatot és meggyőződést, hogy a játék nagyon fontos, valamint újra visszakaptam a meséket
is, immár felnőtt fejjel.
Hogy a gyermekek számára milyen jelentősége van a bábjátéknak, azt nap
mint nap tapasztalom a gyakorlatban. Sőt az olyan, régóta pályán lévő,
nagy formátumú bábcsoportvezetők, mint Szirtes Józsefné munkáját követve, már a hosszú távú hatást is látom: Ancsa néni több tanítványa is a
bábjátékot tekinti fő hivatásának, és vannak közöttük, akik pedagógusként
is továbbadják tudásukat, elkötelezettségüket.
A Műhelyünk, a helyi pedagógus bábosok összefogása, a rendezvényeink,
a Karon alapított új szakvizsgás képzésünk pedig mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az eddigi eredmények, az összegyűjtött tudás ne vesszen el,
hanem azt megőrizzük, továbbvigyük.
1. Jelenleg: Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
2. Bartal Kiss Rita, Sipos Katalin, Sisak Péter, Rumi László szintén a kecskeméti Kaszap utcai intézmény hallgatói voltak
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3. Dr. Bakkay Tiborné Bodor Éva (1914-1988) a kecskeméti óvodapedagógus-képzés felsőfokúvá válásának kezdeteitől, 1959-től 1977-ig
tanított bábot a Kaszap utcai Intézményben
4. Báron László (1931-2011) grafikus és zománcművész, festő a kecskeméti Óvónőképző Főiskola (jelenleg: NJE PK) docense volt 1971-től
1992-ig

Frissen vizsgázott bábcsoport vezetők (BBM tagok) 2012 nyarán, a kecskeméti Pedagógusképző Kar udvarán – a Báron László által készítetett kapu alatt – a tanfolyamvezetőkkel: Szentirmai László MBE elnök, Koryürek Vera és Kovács Hédi vezetőségi tagok
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Szentirmai László

...és a kóró ringatja a kismadarat
Régi bölcsesség: veréb ne tanítson sast, hogyan kell repülni ...
Ha a felnőtt (helyettesítsd be → szülő, pedagógus, pap, stb.) olyan példát
ad az őt követő generációnak, amelyben a kreativitásnak szerepe van, akkor az annak gondolkodásmódjában is benne lesz. A mai iskolázás, a pedagógia ennek nem felel meg.
Az „utánzás”, - elegánsabban a mintakövetés - sosem teljes. Mindenki egy
kicsivel másabb, mert minden emberi személyiség habarcsa csaknem
ugyanazon szemcsékből, de másképp áll össze. Ráadásul az „időjárás
szeszélyei” is mindig másak, amely a felnövekvő építményt körül ölelik. Az
ezredforduló beköszöntekkor a mobiltelefonjainkon csak beszélni tudtunk,
a mai – másfél évtizeddel későbbi, sokadik generációs „smartphone”-ok –
már kész zseb-számítógépek.
A kétkarú mérleg serpenyői ma is léteznek, s az egyensúly kialakítható –
mi több - visszaállítandó! Egyensúly a faktum és képzelt dolog között.
Szellem és test között. Alkotás és befogadás között.
Jin és jang — sötét és világos, lágy és kemény ... jó és rossz, a jóságos
és a gonosz patikamérlegen kalibrált kölcsönviszonya.
A Koyaanisqatsi című filmremek (Godfrey Reggio and Philip Glass's féle
mestermű, 1982.) egy hopi-indián jövendölésből - „...s a világ kizökken
egyensúlyából” – indul és az ember nélküli, érintetlen természet képeiből
érkezik el a technológiai fejlődésben élő, az állandósuló felgyorsulásban
vergődő emberiséghez. Feledhetetlen képzettársításokkal — virsli-gyár és
metró-mozgólépcső — a végén figyelmeztet a korlátlan fogyasztás, a
félreérteémezett kényelem, az urbanizáció zsákutcájára.
Kérdés, fogyasztás vagy alkotás? Ezek nem elválaszthatók, amint a Jin
jang is tartalmazza egyike a másikat, úgy az egészséges, dialektikus kölcsönhatás nem billenhet ki, a harmónia nem borulhat fel büntetlenül! A
fogyasztás függővé, tétlenné, … tehetetlenné tesz. (Neked a divat mondja
meg ki vagy/Neurotic)
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Az iskola megöli a kreativitást – Sir Ken Roberts szerint. Elől a matematika,
a nyelvek, a humán tantárgyak és újabban az informatika. Az egész Földön
így van ez, vagy száz éve. A művészetek — a testneveléssel — jellemzően
a végén vannak, de ott is hierarchia uralkodik. Elől a rajz, az ének és ha
van, csak akkor jön a dráma és a tánc. Többször újranyomott könyvből
egyre több porosodó tudnivaló - fejből, tesztbe, vizsgára - ez az iskolázás.
Gillian Lynne-t (F.L. Webber: A macskák, a Royal Balett koreográfusa)
gyermekkorában figyelemhiányosnak tartották — ma ADHD-s lenne —.
Szerencséjére egy pszichológus rövid vizsgálat után azt mondta a mamájának, hogy a lánykát írassák át egy "táncos" iskolába. Vajon itt és most
egy ilyen eset megoldódna-e?
Mennyire nagy a baj? A kreativitás - szélesen értelmezve a tartalmat - létforma, az alkalmazkodás egyik változata. Senki nem tudja milyen világ lesz
2078-ban, mikor a mai elsősök nyugdíjaskorba lépnek. De még csak azt
sem, hogy mi lesz húsz év múlva. Tudnak majd alkalmazkodni a mai ismeretekkel? NEM.
Túlélni = tudni mi a megoldás (a mindennapi megoldás). Találékonynak
lenni, alkalmazni a szerzett tudást.... a mindennapi életben, különféle tényeket használni/illeszteni egymáshoz, alkalmazni bár mindet máshol "tanultuk" egy KÉPESSÉG, ez az "új világ" kívánatos műveltsége. Ezt kell tudnia a felsőoktatásnak, az iskolázásnak, a társadalomnak.
Miért a művészet és miért nem a tudomány?
A tudomány csak egy „tudományos” megoldást képes felmutatni (minden
egyes apró, aztán végül az összes felvetett problémára). Ez a lényege. A
művészet több utat mutat fel, több megoldást is körül jár. Megmutat – mert
ennek meg ez a lényege. Nem korlátozott a válasz – nem hideg fizikán,
késpenge éles matematikán nyugszik. Egyszerűen emberi. Kardinális része a LÉLEK, az ERKÖLCS, amivel a tudomány semmit nem tud kezdeni
(különben még ma sem lenne atombomba). A tudománnyal nincs mit csinálni: el kell fogadni. Punktum! Ha nem tudod ... az egészet töviről hegyire
- ráfaragsz!
Ráadásul itt van Konfucius bölcselete az erkölcs erejéről: „Ha a népet (a
joggal szédítik) rendeletekkel kormányozzák és büntetésekkel tartják féken, akkor ki fogja játszani (menekülve a büntetéstől), de a szégyent nem
186

fogja ismerni. Ha az erénnyel kormányozzák és a szertartásokkal tartják
féken, akkor ismerni fogja a szégyent és mindig egyenes lesz.”
És miért a színház, ráadásul a BÁBszínház? Természetesen nem azért,
mert nem tudomány!
A BÁB mindent-tudó:
 irodalom (dráma) - ahol a tartalom lélekben feszülő forma, mindig
emberi, nem gépi,
 zene van benne - a hangok, zörejek, neszek, melódiák harmóniában - vagy figyelmeztető, groteszk diszharmóniában,
 képzőművészet - keresett formák, színek kimódolt kompozíciója
a darabhoz tervezett térben úgy alkotva, hogy vezesse a néző érzelmeit, s kalauzolja az értelmét,
 mozgásművészet - a műfaj okán karakteres, jelentéssel teli mozdulatok, gesztusok sora,
 színházművészet → maga az ÉLET → onnan/abból jön, onnét
származik, és oda megy, oda mutat.
A kóró és a kismadár egy láncmese. Ritkán adaptálják bábszínpadra, pedig
a kicsik biztosan élveznék.
Főleg a lehetőséget, felismerni a fordulópontot, ami a régóta várt folyamatot beindítja, megszünteti a magyaros tétlenséget, a patópáli szöszmötölést. Ha ezt a pedagógusképző felsőoktatás is ismét felismerné, ha javarészt nem verebek tanítanák a sasokat repülni,... nos, akkor „ringatná a
kóró a kismadarat”.
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