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Bevezető  

…, amit nem mindig olvasnak el, bár jó lenne. 

Az ember társas lény, életét közösségben éli. Jó érzékkel bíró idősebbek se-

gítségével felismeri tehetségét, fejleszti, csiszolja egyéni képességeit, ami a 

maga, de a csoportja számára is hasznot jelent és hoz. A közösség dinamikus, 

versengő egyedei – valamely célért együtt űzhető tevékenységben - időn-

ként csapattá forrva - mérik és találják meg helyüket. 

Mindkét nem (közöttük a fiatalok, de a korosabbak is) ismeri és méri - pél-

dául labdajátékkal - sok egyéb mellett az ügyességét, a gyorsaságát, taktikai 

felkészültségét, erejét. Erre szolgál a mérkőzés, amit gólra játszanak, s az 

győz, aki több gólt ér el. A csapat is, a nézők is ezt élvezik, ez hoz örömöt, 

megnyugvást a játék- és a nézőtéren egyaránt. 

A művészet hasonló, csak nem gólra játsszák, s az esemény nem is mérkőzés 

– bár megmérettetik a teljesítmény. Muzsikusok, táncosok és sokféle más te-

hetség birtokosai fognak össze, hogy a lelkiség, a gondolat, az üzenet átleb-

benjen a játék- és a nézőtér között. A tanulság, a morál utazik az esztétikum 

köntösében. A művészettel nevelés az iskolázás mindenkori nagy feladata – 

erre int a Nemzeti alaptanterv is. De ezt csak hangoztatni nem elég! Kell a 

hozzáértő, a lelkes pedagógus, a ráfordított, megszentelt idő, a kuckómeleg 

hely…. és a felismerés: nem a tanult embertől kell félni; az üres fej és érzé-

ketlen szív a rettenet. Az ember szeret tanulni, de gyűlöli a kioktatást. A 

bábjáték jó erre. Az új utat megtalálni segítenek a következő írások. 

Szentirmai László, elnök 
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Új idők, új utak, régi célok.  

2020., 2021.  

Hipp-hopp, eltelt a XXI. század egyötöde. Az utolsó tíz esztendő oly sok he-

lyen igazította át az életet, hogy (többek között) megfontolandó, milyen úton 

menjen tovább az az amatőr bábjátszás amelynek középpontjában az alkotó 

gyermekek, fiatalok vannak, illetve milyen irányt vegyen a fejlesztésük, az 

„iskolázásuk” – végül is az újabb generáció szocializálása, a társadalomba 

való beilleszkedésének mederben vezetése. Közhely, hogy a bábjáték önálló 

színházi műfaj, markáns, eredeti. A gyökerei rámutatnak, hogy nem csupán 

a gyermekkorát elő ember életében találtatott fontosnak, sőt ... valaha isten-

nek tekintették őket (lásd: Tömöry Márta: Mikor a bábok még istenek vol-

tak). Mit tapasztalunk ma? A bevitt, fiatal nézőközönség vagy passzívan, 

esetleg valamelyest aktivizálva, de mégis befogadóként viszonyul a látot-

takhoz. Pedig ez máshogy is lehetne, sőt valójában kellene lennie. 

Mert mit „tud”, mit ad a gyermekkorban művelt, amatőr bábjáték? 

   A drámai nyersanyagok alapos elemzésével a magyar nyelven elhangzó 

tartalmak sokrétegű felfedezését, vele alapvető feladatokat teljesít: az értel-

mes, kifejező beszédnek, az olvasás igényes használatának, az ehhez elen-

gedhetetlen képességeknek a fejlesztését szolgálja. Ápolja és hagyomá-

nyozza az anyanyelvi örökséget, felkészít a mindennapos kommunikációs 

helyzetekben részvételre, fejleszti az önálló tanulás és önművelés képessé-

gét.   
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Fontos, hogy erre épül a képzelet, az azon haladó tervező, kivitelező 

munkák sokasága – amelyek külön-külön visszaigazolják a tanulmányok 

(vizuális nevelés, ének zene, stb.) során szerzett ismeretek hasznosságát. Ám 

ennél is fontosabb, hogy egy sikerorientált folyamatban a tehetségcsírák, 

magvak tevékenységbe ágyazott fejlesztését végzi és alakítja az igényes és 

sokrétű alkotói attitűdöt.    

   A bábokkal folytatott játék, a bábelőadás ugyanaz az örömforrás, mint 

amit egy zenekar, egy kórus, vagy éppen egy kézilabdacsapat élvez. A siker-

hez elmaradhatatlan a valódi kooperáció. Ennek nyomán erősödik a cso-

portkohézió, amit a siker reménye táplál, ami a közösen fogadott tapsban 

jelentkezik.  

   A kooperáció, a közösségépítés és formálás a társadalom mozaikosodása, 

az egyén peremre sodródása elleni egyetlen megoldás. A bábcsoportban fo-

lyó tevékenységek egyike a rendezés. Ekkor, a próbák során, számtalan kicsi 

interakciókban születik meg a darab, ami elképzelhetetlen vita, érvelés, a 

vélemények közös mederbe terelése nélkül. Az igazán jó gyakorlat az, ami-

kor a rendező kifejtett elképzeléseihez a csoportból érkező gondolatok, ér-

vek is megnyilvánulhatnak. Az így gyakorolt vitakultúra, az érvelésekkel 
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alátámasztott megoldás … és a folyamatot lezáró elfogadás az igazi kincs. 

Ezután persze már nincs feszengés – elfogadtuk, slussz. Gyerekekkel nem is 

mehet másként. Ne álmodozzunk zökkenők nélküli társas kapcsolatokról, 

ha nem teremtünk terepet az emberi hangon, a logikus érveken alapuló vi-

takultúrának.  

   Nem elhanyagolható a nézők igényességének a növekedése is. A csoport-

vezető a kiválasztott darabokkal befolyásolja a nézőközönséget is. Ha a cso-

port előrehaladása jó, ha sikerek kísérik útjukat a sorokban a nagyszülőktől 

a rokonságig vissza mindenki feltűnhet ... a közönségből, akár közösség is 

kovácsolódhat.  

Melyek a hasonszőrű nevelő/oktató/szocializáló testvér-terepeink? Akár-

mennyire is hihetetlen az összes csapatsport ilyen - a művészitornászok, a 

szinkronúszók, a vízilabdások -, a néptáncegyüttes, a vegyeskórus, a citera 

zenekar, stb. Ezek mind a célorientált együttműködés, a közösségépítés 

színterei. Ám itt - a színjátszók, a bábosok esetében - nemes társművészetek 

is bekapcsolódnak – a kultúra ápolása, művészi szintre emelt átszármazta-

tása folyik.  

Az élet első szakaszának – főleg ma – azzal kell eltelnie, hogy a gyermekko-

rát élő ember a lehető legszélesebb alapot teremthesse meg önnön fejlődé-

séhez. Ekkor – az ismeretek megszerzése mellett - élete tárgyalkotó szaka-

szát éli – gyúr, hajtogat, rajzol, ragaszt, fest, mahinál: alkot. Ösztönösség jel-

lemzi, a teremtmények mókásan groteszkek, elnagyoltak, itt-ott arányt té-

vesztettek, de mégis elementáris erejű eredetiség nyilvánul meg bennük. Ez 

az originalitás egyszeri és a felnőtt korába lépett önmaga már soha többé 
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ilyet nem tud alkotni, ….. még a naiv, primitív példák is láthatóan különböz-

nek a gyermekitől. A vakon istenített adatok árvize elárasztja a tanulás tere-

peit és a mai gyerekek egyre inkább beszorulnak a befogadó, elfogadó, ma-

goló, felmondó szerepbe, noha a temérdek adatból akár unikálisan újat is 

létrehozhatnának. De az erre szervezett terepek sorra eltűntek. Bár a NMI 

törekvéseinek köszönhetően tisztulni látszik a helyzet, a kistelepülések felé 

nyitó „szakkör alapító” kezdeményezések hasznosak, de még mindig van 

mit hozzátenni. A közművelődést segíteni kell! Az iskolázásnak, az imahá-

zakban ápolt hitnek, az otthon falai között művelt familiáris bábjátszásnak 

fel kell zárkóznia a beinduló nemes folyamathoz. Mert sokak nem a vizes-

zajos uszoda, hanem az álszakál-ragasztó masztix gyantaszagú, reflektor-

fényben fürdő színpad felé tendálnak. 

Az edukáció társadalmi szemszögből fontos – ha akarjuk, ha nem – a szű-

kebb-tágabb környezet biztosítja: a szülők, a család, a testvérek, a rokonság, 

majd pedig az a települési közösség, amelybe beleszületett – életkor szerint 

óvoda, iskola, stb., sportkör, cserkészet és folytathatnánk. Mindazok, akik a 

személy szunnyadó tehetségét detektálják, képességeit gondozzák, fejlesz-

tik. Ugyan vajon mindez elérhető-e? Az a kérdés, hogy ilyen lehetőségekhez 

az egyén miként jut hozzá? Hozzáfér, vagy csak korlátozottan, illetve egyál-

talán nem? 

A Magyar Bábjátékos Egyesület azokból a gyermekekből, fiatalokból és ve-

zetőikből áll, akik hiszik és megalapozottan hirdetik, hogy a bábjáték műve-

lése hatékonyan járul hozzá a komplex személyiségfejlődéshez. Évtizedek 

óta kerülnek napvilágra a bizonyítékok erről, de azok mind optimálisnak 
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mondható körülmények között születtek. Korábban volt bábszakkör a mű-

velődési házban, vagy az iskolában, de még az imaházban is feltűnhettek a 

bábok, ha a lelkész úgy akarta.  

Manapság, amikor az emberiséget egy alig kiismert, gonosz járvány sújtja 

megváltoztak a kondíciók. 

 A csoportok az előadásaikra közösen, „in vivo”, élőben készülnének, 

de ezeket néha lezárások akadályozzák. Akadnak iskolák, melyek nem 

nyitják meg termeiket lelkes pedagógusaik és tanítványaik számára.  

 Maszk, ismétlődő hőmérőzés, kézfertőtlenítés jelzi, hogy a közelség 

veszélyes. 

 Nincs előadás, mert a közönség nem gyülekezhet össze zárt termek-

ben, noha a mérsékelt égövön nem mindig lehet szabadtéren, kinn ját-

szani.  

 Elvész az előadáshoz szükséges sok-sok munka lehetősége, pedig az a 

fejlődésben levő fiatal képességeinek fejlesztéséhez elmaradhatatlan. 

Tudjuk, vagy ha nem, hát tanuljuk meg: van tudás, ami nem letölt-

hető!  

A világ nem tud előre menni, ha csak ismereteink, „információink”, adataink 

vannak a dolgok menetéről. A „tudok róla” nem jelenti azt, hogy meg is tu-

dom csinálni. Hozzájutok, ha van pénzem …, de nem lehet mindent „meg-

venni”. Ugyan melyik boltba szaladjon le a segédrendező megvásárolni Des-

demona gyolcsingét?! A színházművészet szakmák sokaságának ad otthont, 

biztos megélhetést – amire viszont fel kell készülni. Jó az, ha a „teátrum-

mozdony füstje” időben megcsap, … még a gyerekkorban. 



  

10 
 

A pandémia megmutatta, hogy ki lehet kerülni a nehézségek egy részét és 

meg lehet találni azokat a megoldásokat, amelyek járható útnak bizonyulnak 

ilyen gátló körülmények között.  

Ez a módszertani tekintetben fontos üzeneteket tartalmazó kiadvány a 2021. 

évi, szolnoki gyermekbábos gálához készült. Reményeink szerint jó alap 

a benne szereplő üzenetek feldolgozásához, rendszerezéséhez, 

amelynek nyomán egy megújult amatőr bábjátékos munkálkodás 

veheti kezdetét a magyar iskolákban, művelődési otthonokban, 

imatermekben, mindenütt, ahol felnőtt és a fiatal korosztály úgy 

kerül egymás közelébe, hogy nevelve, oktatva szórakoztassék és 

szórakozva nevelődjön, oktatódjon. 

Sárospatak, 2021. október 24.                                                                         

 Szentirmai László 
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„A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia. Azt, hogy a gyer-
mek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszkö-
zökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van.” 

       /Maria Montessori/ 
 

Bábozzunk az óvodában! 

A bábjáték gyerekkorom óta meghatározó szerepet tölt be az életemben. Kü-

lönböző életszakaszokban, különböző módokon. Gyermek vagy felnőtt báb-

csoportban, színházban, táborban, konferenciákon, fesztiválokon stb. egy 

dolog mindig fontos volt számomra: a boldogság, az öröm, amit a bábjáték 

jelent. 

A munkám kapcsán, óvodapedagógusként az óvodás korosztályt ismerem 

a legjobban. Ez a korosztály rendkívül érzékeny a művészetekre is. A bábjá-

ték különösen fontos eszköz lehet a mindennapok során, nem csak szóra-

koztatás céljából. Gyakorló óvodapedagógusként a bábjáték mindennapi 

használatával kapcsolatban szeretnék ötleteket adni. 

Teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy a gyerekek észrevegyék a min-

dennapokban a bábjáték adta lehetőségeket. Ez persze csak akkor fog kiala-

kulni, ha a felnőttől is ezt látják.  

Akár például a szabad játék során jól sikerült kis rajzokból egyszerű, de tar-

tós síkbábok készülhetnek. Az alkotás során a gyermek valamiért ezt a fi-

gurát rajzolta, esetleg egész kis történet alakult ki benne, sőt a feszültségét 

oldotta a rajz révén. A mi dolgunk rásegíteni azzal, hogy tovább használja, 

tovább oldva magában a feszültséget, ami esetleg belülről feszíti. Esetleg  
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egyszerűen csak szép, és érdemes laminálni, hurkapálcára ragasztani,  már 

kezdődhet is az alkalmi bábszínház. Tapasztalatom szerint ezt nagyon sze-

retik a gyerekek, szívesen térnek vissza a maguk alkotta bábokhoz. Ezek 

egyszerűen csak síkbábok, de gyermekközeliek. Általuk készített, saját látás-

módjukat tükröző mesebeli világ. 

Izgalmasabb, látványosabb, ha a bábnak mozog valamije. Akár a síkbáb ese-

tében is. Ha a báb végtagjait külön rögzítjük a testéhez, akkor ezek a mozga-

tás során önkéntelenül is megmozdulnak. Ezért azt javaslom, hogy bármiből 

(kemény kartonpapír, dekorgumi, fólia stb.) is készüljenek a bábok, válasz-

szuk ezt a megoldást! Ha egy kis gyöngy segítségével rögzítjük a végtago-

kat, a gyöngy adta távolság megakadályozza a testrészek súrlódását, így 

azok mozgása még látványosabb. Készülhetnek a bábok színezéssel, festés-

sel, ragasztással. Teljesen merev végtagokkal vagy felesen mozgó lábakkal, 

merev kézzel vagy fordítva. 

Érdemes néhány alapdíszlettel lendíteni a játékon. Egy fa, bokor, tó, tűzhely 

tovább fűzheti a történetet, újabb ötleteket adva. Gyerekeknél nagyon fon-

tosnak tartom, hogy a díszlet mindkét oldala ugyanolyan kidolgozott le-

gyen. Ne csak a néző csodálhassa a tündöklő palotát, de maga a játszó gyer-

mek, a paraván mögött is kapjon segítséget e játékához azzal, hogy a palota 

belülről is drágakövekkel van kirakva. 

Rendkívül egyszerű és változatos, kreativitást igénylő bábokká alakíthatók 

a szokásos papírcsákók. A dobozszínházban ugyan nem használhatók, de az 

óvodás csoportommal közös felfedezésünk, és azóta nagyon szeretjük eze-

ket az ún. csákóbábokat. 
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Egy csendes délelőtt csákókat és hajókat hajtogattunk, amikor az egyik kisfiú 

megkérdezte, kiszínezheti-e a csákót. A színezés engem egy arcra emlékez-

tetett, ezért javasoltam, hogy emelje ki a szemét, száját. A kislegény elké-

szült, a csákót a kezére biggyesztette 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 dél-

előttöt. 

A csákók hajtogatási technikáját a nagyobbak már el tudják sajátítani, így 

már maga a hajtogatás is lehet önálló feladat számukra. Majd a figurák kita-

lálását, megrajzolását, kifestését, színezését is a gyerekekre bízhatjuk. Ez 

sokkal fejlesztőbb, mint az előre megrajzolt, kivágott kész formák biztosítá-

sával készített bábok. 

Amit óvodások között fontosnak tartok, azok a kis ujjbábok, mert megta-

nítják az alapokat: a báb tekintetének irányára figyelést, az együtt mozgáso-

kat, hogy az a báb mozog, amelyik beszél stb. Az ujjbábok készülhetnek 

pezsgős dugóból, filcből, vagy számtalan egyéb módon. 

A kesztyűbábokat nagyon nehéz mozgatniuk az óvodásoknak. Egyrészt, 

mert a kereskedelemben kapható kesztyűsök a legritkább esetben illeszked-

nek egy kis óvodás kezére, és így nem nyújt elég élményt se nézni, se játszani 

vele. Másrészt, mert nagyon nehéz technika. 

Én nagyon szeretem azokat a plüssöket, rongybabákat bábjátékra használni, 

amelyeknek minden testrésze külön mozgatható. Mint egy bunraku típusú 

bábbal, úgy lehet nagyon kifejezően játszani velük. A gyerekek is gyorsan 
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megszeretik és megtanulják, hogy a kedvenc kis „alvós állatuk” miféle kife-

jező mozgásra kapható, mi mindent el lehet mesélni velük. Tudnak lépni, 

hajolni, fejet fordítani, karokat emelni, tárgyakat vinni stb. 

Dobozszínház 

Nagyon izgalmas és érdekes dolog, ha az ember – akár egy gyermek is – a 

kedvenc meséjét a régi papír bábszínházak mintájára készített, saját színhá-

zában mesélheti el. Erre nagyszerű alkalmat kínál egy hullámpapír doboz. 

Elkészítése egyszerű: a dobozt a hosszabb oldalára fektetjük, snicerrel az ol-

dalán nagy ablakot nyitunk rajta. A téglalap hosszabb oldalát felül, a szélétől 

számított kb. 3 cm szélesen, szintén snicerrel végig vágjuk (kinyitjuk). Itt en-

gedhetünk le díszletelemet, de főként a bábmozgatás lehetőségét biztosítja 

számunkra. 

Előzetes terveink szerint rajzoljuk, majd díszítjük a hátteret színezéssel, fes-

téssel, ragasztással. Azért soroltam fel többfélét, mert kedvünk, lehetősé-

günk, ízlésünk és a választott helyszín is befolyásolhatja, hogy mit tartunk 

a leghelyesebbnek. Ha elég türelmünk, kitartásunk van, és nem akadályozza 

a bábok mozgását, még akár természetes anyagokat (zsákvászon, termé-

nyek, ágak, füvek stb.) is használhatunk a „beépítéshez”. 

Ha a díszlet, a játéktér elkészült, folytathatjuk a bábokkal. Ügyeljünk a ter-

vezésnél a szereplők egymáshoz és a térhez viszonyított méretére! 

Bátran vonjuk be a gyerekeket az alkotásba, a munkafolyamatokba, így a 

későbbi játék még izgalmasabb, érdekesebb! Az alkotás során egymástól is 

tudnak tanulni a gyerekek. Sokat fejlődik szociális érzékenységük is. 
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Ha készen vannak a bábok és a díszlet, kezdődhet a játék! Legyünk mi is 

bátran részesei a közös játéknak! Észrevétlenül tanítjuk így a bábjáték forté-

lyait! A közös játékot bármely technika alkalmazásánál javaslom. Felejthe-

tetlen élmény gyermeknek, felnőttnek egyaránt! Nagyon jó példáját láttam a 

Paraván Karaván bábfesztiválon annak, amikor a felnőtt szinte beépítette 

magát a bábjátékba, biztonságot nyújtva ezzel gyermekei számára a közön-

ség előtt.  

Az óvoda kiváló helyszín a bábjáték rögtönzött alkalmazására. A játékidő-

ben nagyon sokféle báb el tud készülni, amit azután spontán használnak a 

gyerekek. Hiszen ezekből az alkotásokból észrevétlenül válik bábu a gyer-

mek kezében, amivel azután mesél, történetet mond, élményeket dolgoz fel, 

érzelmeket közvetít és él át. 

Mindemellett szeretném hangsúlyozni az inspiráló környezetet, amikor a 

bábok mindig elérhető közelségben, játékra alkalmas helyen vannak, esetleg 

rendelkezésre áll még egy paraván is. 

Ha egy gyermek ezek után játékidőben, saját indíttatásból, ezzel az alkotás-

sal tölti az idejét, elmondhatjuk, felkeltettük az érdeklődését a bábjáték iránt.  

Kellemes perceket, vidám időtöltést kívánok! 

Bagi Márta Anna 
mesterpedagógus, óvodavezető,  

a Magyar Bábjátékos Egyesület vezetőségi tagja 
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Dráma és báb az iskolában 

A mindennapos művészeti nevelés a megújult Nemzeti alaptanterv (Nat) 

fontos területe. Az alsó tagozatos nevelés-oktatás kiemelt feladata ez a me-

tódus. Az 5–12. évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a művészeti ne-

velés tanórai és tanórán kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit. A művészetek 

tanulási területek között szereplő tantárgyak az ének-zene, a dráma és színház, 

a vizuális kultúra és a mozgókép kultúra és médiaismeret. 

A bábjáték, a bábbal történő dramatizálás, történetmesélés, a bábokkal kap-
csolatos eszközhasználat leggyakrabban értelemszerűen a dráma és színház 
tantárgy keretén belül jut szerephez a Nat-ban. A tantárgyat heti 1 órában az 
5–8. évfolyamok egyikén kell tanítani, megvalósulhat projektnapok, témahét 
vagy tematikus hét keretében, továbbá tömbösítve is. A dráma és színház vagy 
a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12. évfolyamon kötelezően vá-
lasztandó. A művészetre tervezett heti 1 óra a 11. évfolyamon is megvalósul-
hat a dráma és színház tantárggyal is. 

 
A dráma és színház tantárgy fő témakörei között szerepelnek a 7–8., illetve a 

12. évfolyamon a szöveg, hang, báb, zene, mozgás és tánc mint a színház  

kifejezőeszközei, illetve a velük kísért dramatikus játékok. A tantárgy tanu-

lása során meghatározó szerepe van a megismert technikák és eszközök gya-

korlati alkalmazásának, így elképzelt történetek vagy irodalmi művek dra-

matizált bemutatásánál a báb és maszkhasználat, továbbá bábok tervezése 

és készítése. 
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A bábkészítés szerepel a vizuális kultúra tantárgy kerettantervében is drama-

tikus játék céljára már az 1–2. évfolyamon, a 3–4. évfolyamon az újrahaszno-

sított anyagokból készített bábok, termésbábok, virágbábok készítése szere-

pel a fejlesztési feladatok között. 

A bábkészítés és azok használata felbukkan még a technika és tervezés és a 

magyar nyelv és irodalom tantárgyak kerettantervében is. Mindez megfelel a 

Nat kompetenciafejlesztési elveinek, amelyeknek megfelelően a kreativitás, 

a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái kulcs-

kompetenciaként vannak meghatározva. 

A fentiek alapján összeesésében elmondható, hogy a Nat a köznevelés ha-
gyományaira támaszkodva ismételten komoly hangsúlyt fektet a művészeti 
nevelésre ez által az eredményes készségfejlesztésre, amely a tanár és a ta-
nuló együttműködését igénylő, élményt jelentő, aktív alkotó tevékenységen 
keresztül valósul meg az iskolában. A tanórai keretek között, mindenki szá-
mára elérhető művészeti nevelés célja ugyanis olyan képességek fejlesztése, 
melyek elősegítik a harmonikus társadalmi együttélést, a művészeti tantár-
gyak és iskolai foglalkozások a művészet eszközeit a személyiség egészének 
fejlesztése érdekében használják fel. 
 

Pálfi Erika 
főosztályvezető 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály 
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Amatőr bábjátszás – közösségépítés – társadalomfejlesztés 

A XXI. század felgyorsult technológiai fejlődése, a digitalizáció, az olyan új 
kihívások, amely elé például a pandémia állított bennünket, egyre inkább 
előtérbe helyezik azt a kérdést, hogy a társadalom, az egyes emberek meny-
nyire képesek a változásokat feldolgozni, alkalmazni, azokra emberként re-
agálni. Megszerezzük-e az iskolában a megfelelő tudást, kompetenciákat, a 
család, a közösségek fel tudnak-e készíteni bennünket, megfelelő értékren-
det sajátítunk-e el, amely segít a nehéz döntések meghozatalában? És mi va-
jon gyermekeinket hogyan tudjuk felkészíteni? 

Közművelődési szakemberként hiszek abban, hogy a művelődés, az élet-
hosszig tartó tanulás fontosabbá vált, mint valaha, és ez a legeredményeseb-
ben közösségekben valósul meg. Az amatőr művészeti csoportok, művelődő 
közösségek kiemelkedően fontosak. Az a gyermek vagy felnőtt, aki tagja egy 
színjátszó- vagy néptánccsoportnak, zenél egy fúvószenekarban, saját ké-
pességei fejlesztésén túl megtanulja a közösségben végzett közös munka 
szabályait, elsajátítja annak értékrendjét, de megéli az alkotás sikereit is. A 
települést pedig minden ilyen közösség erősebbé és élhetőbbé teszi.  

Az amatőr bábcsoportok különösen gazdag lehetőséget kínálnak a szemé-
lyiségfejlesztésre, a csapatmunka megtanulására. Komplex tudást kívánnak 
a képzőművészet, a színjátszás, az éneklés, a színpadi mozgás terén. A sze-
replők nemcsak előadásokat tanulnak meg, hanem a műveken keresztül em-
beri alapértékeket tesznek magukévá. Egy jól működő csoport pedig az 
egész település közösségi életét felpezsdítheti, bevonva a szülőket, baráto-
kat, velük közösen további kezdeményezéseket indítva.  
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Ezért fontos a korábban virágzó amatőr bábjátszás újraélesztése, amelyért a 

Nemzeti Művelődési Intézet az utóbbi években sokat tett. Úgy gondoljuk, 

hogy a kulcs a lelkes, felkészült csoportvezető, hiszen ő tudja saját környe-

zetében az alapoktól elkezdeni újraépíteni a bábcsoportot. Ezért indítot-

tunk Bábcsoportvezetői képzéseket a Magyar Bábjátékos Egyesülettel és a 

Magyar Bábművészek Szövetségével közösen, majd megyei szinten is, bá-

bos szakemberekkel, színházakkal együttműködve. 

Emellett útjára indította az Intézet a Bűvös Bábos mintaprogramot, amely 
2017 óta minden évben új és új amatőr bábcsoportok létrehozásához ad se-
gítséget. Elsősorban a kistelepüléseken támogatta az Intézet a csoportok lét-
rehozását, a csoportvezetőt, akinek szakmai segítséget is adott. Az elkészült 
előadásokat évről évre a Bűvös Bábos Szemle keretében mutatták be a gye-
rekek. A Szemlék a régi bábos találkozók hangulatát idézték vissza, életre 
szóló élményeket adva a résztvevőknek.  

Jelenleg az ország szinte minden megyéjében civil szervezetek pályáztak si-
keresen a megyei bábmozgalom támogatására, a közösségek fejlesztésére, 
bábtalálkozók megszervezésére, kiadványok megjelentetésére. De például 
Veszprém megyében a Pegazus Színházzal együttműködve BÁBOZDA cím-
mel hatrészes kisfilm is készült, hogy felkeltsék az érdeklődést a bábozás 
iránt, és segítsék a kezdő csoportvezetőket a legfontosabb tudnivalók meg-
ismerésében.  

A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított folyamat egyre szélesebb kö-
röket vet, egyre többen ismerik fel újra ennek a művészeti területnek az ér-
tékeit, és hoznak létre jól működő közösségeket. Fontos a folyamat folyta-
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tása, amelynek garanciája a széles körű szakmai együttműködések megte-
remtése és fenntartása. Ezáltal működtethetőek tovább a csoportok, nyújt-
hatunk szakmai támogatást a bábcsoportvezetőknek, szervezhetjük újra a 
bábos találkozókat, bemutatkozási alkalmakat.  

Ez a közösségépítő folyamat illeszkedik ahhoz a kultúrpolitikához, amely a 
kulturális alapellátás jegyében kiemelten kezeli a vidéken, kistelepüléseken 
élők közösségi művelődése biztosításának kérdését, ezzel a bábcsoportok, az 
amatőr bábmozgalom újraindítását. 

A közösségépítő folyamattal pedig nemcsak az egyén és a közösség, de akár 
a település fejlődését segítjük, valamint hozzájárulunk a jövő színházszerető 
közönségének kineveléséhez.  

dr. Baloghné Uracs Marianna 

megyei igazgató 
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága 
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A 2021. évi szolnoki találkozó versenymunkáiról 

A 2021. évi szolnoki találkozó zsűrijének tagjaként több szép előadást is lát-

hattunk. E sorok írója négy esetben nem egyszerűen „szép” hanem kiemel-

kedő munkával találkozott. Ezekben a videókban nem hétköznapi képes-

ségű pedagógusok kiemelkedő tehetségű tanítványai mutatták be tevékeny-

ségüket.  

A Mesefa Bábcsoport könnyed, álomszerű előadást hozott létre. Nemec Ma-

riann: Sárkány és főnix c. meséje lírai, szép szöveg, bár korosztályilag nem a 

legkisebbeket szólítja meg. Mindenesetre az alapanyag meglehetősen míves. 

Jómagam nem választanám, mivel a drámai helyzet nem könnyen lelhető fel 

benne, de ez az előadás inkább egy táncetűd, mint cselekményes játék, és 

ehhez a célhoz a szöveganyag tökéletesen megfelel. 

Az előadás nagyon látványos, vizuálisan megszólítja a nézőt. A gyerekek 

korukhoz képest ügyesen, harmonikusan mozgatják az árny- és bunraku jel-

legű bábokat. Mindez igazi esztétikai élményt nyújt, a szemlélő időnként 

már-már elfelejti, hogy gyermekelőadást lát. 

A cselekmény nem túl mozgalmas, a bábok mintegy illusztrálják mozgásuk-

kal a mesemondó által előadott mesét. Az előadás tempója, a figurák, a hát-

terek, a választott zene, a mozgatás stb. talán ennél az előadásnál voltak a 

legteljesebb egységben. 

A másik látványában kiemelkedő előadás, A Hullajtja könnyeit az óceán a szín-

revivő saját ötletéből készült, szándéka szerint „összművészeti produkció”. 

Nem lehet mást mondani rá: gyönyörű! Egyéni, ötletes. Az első etűdfilmek 
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is szatirikusak, jópofák, a bábmozgatások nagyon jók és intenciózusak. De a 

fődarab, a zongorajátékkal és a tengerfenék lényeivel, fényeivel varázslatos. 

Egyetlen szó nélkül többet mond, mint sok más előadás. Ez is olyan munka 

volt, amit nem gyermekprodukcióként néztünk! A darabválasztás, a vizuális 

háttér, a zene, a mozgások, a tempó tökéletes egységben van. 

A három pillangó c. előadás darabválasztása meglehetősen klasszikus, de a 

filmanyag végül ötletes és szórakoztató. Az elkészült előadás a korosztályi 

sajátosságoknak teljes mértékben megfelel. Tetszetős az indítás, az átvezetés. 

Az anyag nem is bábelőadás, hanem inkább bábpedagógiai foglalkozás-pro-

jekt, a készítők bemutatják az előadás utáni megbeszélést, a darab elkészül-

tét. 

A papírkivágásos technika egyedi, és a kissé elcsépelt mondanivalót vizuá-

lisan teljesen megújítja, kortárssá teszi. Itt nem is a dramaturgia talán a lé-

nyeg, hanem a gyerekek bevonása az alkotásba és a játékba. Az előadás ezt 

eredményezi az erőltetett didaxis teljes hiányával. 

Huncut Jankó c. film- és bábetűd Kemény Henrik munkásságát idézi. A játszó 

és tervező, készítő fiatalember nagy már most tehetségről ad számot. Min-

den segítséget megérdemel. Kész bábkészítő, ragyogó egyedi ötletekkel. Ki-

tűnően játszik, a vásári bábjáték összes elemét szinte profi módon hozza. A 

darabötlet zseniális, a megvalósítás kreatív, ötletes. Nem gyerekmunka mi-

nőség. Hány éves ez a fiú? 

Az általunk „kis arany” minősítéssel jelölt előadások is reményt keltők, de 

ezek még jórészt nincsenek készen. Belátható, hogy a covid nem kedvezett a 
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közös munkának, ehhez képest kizáróan problematikus anyag a beküldöt-

tek között nem volt. Összességében elmondható, hogy az on-line kezdemé-

nyezés sikeres és ígéretes volt, várjuk az újabb előadásokat. 

Dr. Galuska László Pál 
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  „Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad.”  

(Eötvös József)  
 

Záró gondolatok az Országos Gyermekbábos Gálaren-

dezvényhez  

Szolnok, 2021. november 06. 

Az utolsó nyilvános Gyermekbábosok Országos Fesztiválján még nem lát-

hattuk előre, mekkora csapás éri az embereket egy járvány elterjedése miatt. 

Nemcsak napjaink felgyorsult technológiai fejlődése-a digitalizáció, hanem 

az új kihívások, mint a pandémia előtérbe helyezték azt a kérdést, hogy a 

társadalom és benne az egyes emberek mennyire képesek a változásokat fel-

dolgozni, alkalmazni, azokra emberként reagálni.  

Hogyan tudja felkészíteni a család és a különféle közösségek a megfelelő ér-

tékrend elsajátítását, amely segíti az egyéneket a nehéz döntések meghoza-

talában? Vajon megszerezhetik-e gyermekeink az iskolában a megfelelő tu-

dást, kompetenciákat? 

 Nem kétséges, hogy az amatőr művészeti csoportok, művelődő közösségek 

kiemelkedően fontosak, mert gazdag lehetőséget kínálnak a személyiségfej-

lesztésre, a csapatmunka megtanulására. Az a gyermek, vagy felnőtt, aki 

tagja egy színjátszó- báb- tánc- zenész művészeti csoportnak, saját képessé-

gei fejlesztésén túl megtanulja a közösségben végzett munka szabályait, el-

sajátítja annak értékrendjét, megéli az alkotás örömét-sikereit is.   
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A bábos gyerekek és vezetőik 2020. tavaszától a pandémia miatt igen korlá-

tozott lehetőségek között munkálkodhattak. A bezárt közösségi terek, az on-

line oktatás sokszor lehetetlenné tette a korábban aktívan együttműködő kö-

zösségek fennmaradását. Beszűkültek a lehetőségek, a korábbi bemutatko-

zási alkalmak megszűntek, ezért az egyesület vezetősége úgy határozott, 

hogy az amatőr bábosok okos telefonjaikon, digitális fényképezőgépeiken, 

video kamerákon rögzítsék tevékenységüket és küldjék be elbírálásra.  

   A Magyar Bábjátékos Egyesület a gyermekbábosok versengésének minő-

sítő értékelését elkészítette olyan felkért szakemberek segítségével, akiknek 

életében meghatározó szerepet töltött be a bábjáték, vagy munkájuk során 

ismerhették meg ezt a művészeti ágat.  

A zsűri tagok kiválasztásában a legfontosabb szempont volt: birtokában le-

gyen annak a gyakorlatnak, tudásnak, amellyel rá tud mutatni az elért ered-

ményekre, de a kis apró hiányokra is, véleménye inkább inkább inspiráljon, 

sem mint gátoljon a későbbi munkában.  

Az értékelő zsűri egy részletes szempontsor alapján mérlegelte a beérkezett 

valamennyi munkát - hagyományos bábszínpadi adaptáció, műhelymunka, 

részletek a hozzá vezető útból– kiemelten figyelve a személyiségépítés, a 

csoportfejlesztés, a kézműves alkotó tevékenykedés és az öröm megjelené-

sére. Ezenkívül minden zsűritag aprólékosan elemzett egy, vagy több neve-

zett anyagot is, útmutató javaslatokkal látta el a produkció létrehozóját. 

Minden értékelésre felkért szakember igyekezett tárgyilagosan, elfogultság 

nélkül megfogalmazni véleményét, előremutató javaslatokkal segíteni azt a 

munkálkodást, amit a jelenlegi áldatlan helyzetben, néha ellenszélben kell 
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végezniük a pályán hűségesen és nagy hivatástudattal hiánypótló munkát 

végzőket. 

A beérkezett művek között volt kész produkció, részletek aprólékos kidol-

gozása, etűdözés a folyamatból, bábkészítő technikai foglalkozás, ötletbörze, 

személyes bemutatkozás. Vannak betanított, klisékre épülő munkák és van-

nak kreatív, a gyerekek ötleteit beépítő megoldások is! Az utóbbiakon érez-

hető igazán a játék öröme, és az a flow élmény, ami előbb a bábozót, majd 

ezáltal a nézőt is magával ragadja. 

A bábok végtelen változatai között van kiszínezett hurkapálcára rögzített 

síkbáb, izgő- mozgó kesztyűsbáb, méltóságteljes botbáb, varázslatos és hát-

borzongató árny figura, játékosra applikált bábu, maszkos élő szereplő. 

Asztali játék, árnyjáték, drámajáték, élőszereplős keretjátékkal színesített 

klasszikus bábjáték váltakozik a beküldött anyagokban. 

Van csak mesélővel bemutatott előadás, vannak hagyományos szereplőkkel 

eljátszott történetek, de van csak zenére mozgatott produkció, és hallhatunk 

tisztán csengő gyermeki éneket is. 

Láthatunk munkálkodást udvaron, lakásban, pincében, iskola folyosón, tan-

teremben, színpadon, ezért különösen nagy érték és igazi örömmel tölti el a 

zsűrort, ha önfeledt játékot, rendezést és gördülékeny összmunkát lát, ami 

el is feledteti a nehéz időt, amelyben az a bábos játék született. 

Az egyéni bemutatkozásoktól, a két-három szereplős kiscsoporton át, a na-

gyobb létszámú közösségekig sok-sok gyermeknek volt lehetősége bábozni, 

az egészen fiataltól a középiskolás korosztályig bezárólag. 
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Kiválóan megfelelt minősítést érdemel minden vezető és bábos gyermek, 

mert bemutatták, hol, miként, miért kell, és hogyan lehet korszerűen bá-

bozni. Vállalták a megmérettetést, engedték a kulisszák mögé való betekin-

tést, bemutattak hagyományos bábszínpadi adaptációt, vagy a hozzá vezető 

utat, kézműves alkotó tevékenykedést, új irányokat mutattak a megvalósí-

tásban, megpróbálták a lehetetlent. Közösségben, közösségért alkottak. 

Összejártak akkor is, mikor azt a körülmények és tiltások megakadályozták, 

mert a személyiségépítés, a csoportfejlesztés és végül az öröm, amit a bá-

bozás nyújt, számukra létfontosságú.  

Óriási dolog, hogy a pandémia idején is hozzájuthattak a gyerekek a báb 

csodájához! Már az is nagy tett, ha csupán egyetlen gyerekkel (akár otthon, 

a családban) foglalkozott egy pedagógus. Annak pedig külön nagy értéke 

van, ha egy egész csoport tudott működni, alkotni, játszani! Nekik köszön-

hetően kell megfogalmaznunk jövőbe vetett hitünket! 

Bizonyos, hogy ez a műfaj élni fog, mindig igény lesz rá, mert a képernyő 

kétdimenziós, színes, kapcsolódást nem igénylő világa sosem pótolhatja a 

bábjáték élettel teli valódiságát. 

 Zsűri társaim nevében minden résztvevőnek kívánjuk, hogy folytassák to-

vábbra is nagy szeretettel és lelkesedéssel a bábozást! 

2021. november 06.           

Szabó Antalné  
          zsűritag 
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A gálára bejutottak: 
  

 

BÁBGYALOGLÓ MŰVÉSZFALU: ÖREGHEGYI TÜNDÉRKIKÖTŐ 

BÓBITA BÁBSZAKKÖR:  JANCSI ÉS AZ EGYSZEREGY 

BOROSTYÁN BÁBCSOPORT: A FALÁNK TYÚKOCSKA 

BRUMMOGÓ BÁBSZAKKÖR: A DIDERGŐ KIRÁLY, ÉLET A BÁBSZAKKÖRBEN 

GYENESDIÁSI MÓKÁZÓK: ETŰDÖK AZ ERDŐBŐL 

HUNCUTOK: BENDEGÚZ KALANDJAI, A HÁROM PILLANGÓ 

KALÁSZ SZAKKÖR: A FÁJÓS FOGÚ OROSZLÁN 

KREATÍV KAKASOK: HULLATJA KÖNNYEIT AZ ÓCEÁN 

MESEFA BÁBCSOPORT:  SÁRKÁNY ÉS A FŐNIX 

MÓKÁS BOCSOK/ BURKUS BOGI/: A HÁROM PILLANGÓ 

MÓKÁS BOCSOK/HUSZÁR ZÉTÉNY/: A TÖRÖK ÉS A TEHENEK 

MÓKÁS BOCSOK/ SUTKA VIVIEN: A TÖRÖK ÉS A TEHENEK 

SZIVÁRVÁNY 2 BÁBCSOPORT: A NYULACSKA HÁZIKÓJA 

HUNCUTKA: VITÉZ LÁSZLÓ 

BALOGH PATRIK: HUNCUT JANKÓ SZÜLETÉSE 

TÜCSÖK BÁBCSOPORT ELILLANT: A PECSENYE 
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