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Hálózat

Szentirmai LászlóSzentirmai László

Bűvös Bábos Szolnokon
Teltházzal, remek hangulatban 

zajlott le november 23-án „A  báb-

művészet szerepe a személyiség-

fejlesztésben” című bábmódszer-

tani konferencia Szolnokon, az 

Aba-Novák Agóra Kulturális Köz-

pontban. A rendezvény a művésze-

ti kisközösségeket és a társadalmi 

szerepvállalást helyezte érdeklődé-

sének fókuszába. Az Agora, mint 

a közművelődés zászlóshajói egyi-

kének e stratégiai kezdeményezése 

– miszerint az amatőr bábjátszás 

újjáélesztése, népszerűsítése, el-

terjesztése érdekében a megyére 

kiterjedő folyamatok élére áll – 

kedvezően esett egybe a Nemzeti 

Művelődési Intézetnek a mostoha 

sorsú ágazatot felkaroló, érték-

mentő, értékőrző és értékteremtő 

országos tevékenykedésével.

Az eseményhez kapcsolódó 

„Bábtáncoltató” utazó kiállítás, to-

vábbá a szakmai workshopok még 

gazdagabbá tették a kínálatot. A II. 

Bűvös Bábos Szemle pedig a gya-

korlat bemutatásával koronázta 

meg mindezeket.

A  nap elejét a műfaj legfonto-

sabb kérdéseit fi rtató előadások 

töltötték ki. A  földszinti nagy elő-

adóterem hallgatósága tarka ve-

gyességet mutatott. A  széksorokat 

tapasztalt ismerős szakmabeliek 

és új, kiváncsi ismeretlenek töltöt-

ték meg – mindannyian olyanok, 

akik kedvelik ezt a műfajt. Igen jól 

összeválogatott szakembergárda, 

szinte lézersugár kötegként kon-

centrált a bábjáték legfontosabb 

oldalaira, mutatott rá összetett vol-

tára. Arra, hogy egyrészt elkápráz-

tatóan gazdag szellemi szövetként, 

másrészt élő, hasznos gyakorlat-

ként – de csak egészséges arányok-

kal hathat jól az emberi szemé-

lyiségre. Középpontjában (amire 

a neve is utal) a bábu és világa áll, 

ami egy komplex, céltudatosan te-

remtett jel(rendszer). A  bábjáték 

számos társművészet (képző- és 

iparművészet, zene, dráma, tánc 

és mozgásművészet stb.) harmo-

nikus együttműködésével váltja 

ki a nézőtéri, befogadói katarzist. 

Ám még ennél is jobb létrehozni, 

művelni, mert segítségével kisko-

runktól fogva, már a tudatos meg-

értést megelőzően, érzelmeinkre 

támaszkodva is káprázatos haté-

konysággal építhetjük be a morál 

tégláit. Az erkölcsnek ugyanis elég 

korán kell működnie. Később az 

alapok már nem rakhatók le – ezt 

mindenki tudja, aki nem akar ház 

helyett „ingóságot” építeni.

A  bábjáték klasszikus közönsé-

ge a gyermekkorát élő ember. A Jó 

és a Gonosz szirtjei között sodródó 

életsajkák éretlen evezősei azon-

ban nemigen törődhetnek a tajték-

zó habok fi nom azúrjaival, türkize-

ivel. Így csak a pubertást megélten, 

már felnövekedett szemlélődőként 

tudjuk észlelni, értékelni a tömér-

dek, árnyalatnyi különbséget. Ezért 

fordulunk később ismét vissza – 
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sajnos egyre kevesebben – a bábo-

záshoz szülőként, pedagógusként, 

lélekvezetőként, bábszínészként; 

és tervezünk, varrunk, fúrunk-fa-

ragunk, játszunk azért, hogy nevel-

jünk, alakítsunk vele, általa.

A  gyermekek által is művelt 

bábjáték pontos defi niálása nem 

megkerülhető. Nélküle ködszurká-

lás minden tett – tegye azt bárki, 

akármilyen attitűddel. Kulcsele-

me a bábu, amelynek mozgatója 

elhagyhatatlan, de elsőbbséggel 

semmiképp, soha nem rendelkez-

het. Ám ha mégis, akkor az már 

nem bábjáték, az már színház, ahol 

a báb csak ürügy. A  báb nem fáj-

dalomtűrő objekt, hogy vele az élő 

ember veszélyeztetése nélkül mu-

tathassunk fel fontosnak ítélteket. 

A báb nem „bábtárgy” (már a foga-

lom is mesterkélt), hogy a színészi 

teljesítményt megemelje, szolga-

mód rezonálja, kontrasztosabbá te-

gye! Ezen a ponton kell vitába száll-

ni H. Jurkowsky posztulátumával1, 

amit húsz év óta kritika nélkül 

használnak sokan. A  gyermekek 

által művelt bábjáték különösen ér-

tékes, komplex foglalatosság, ame-

lyet ha értő felnőtt generáció és 

társadalmi környezet gondoz, ak-

kor nemes gyümölcsöket teremhet. 

Ez az életszakasz több más mellett 

a művészeti, a  tárgyalkotó tevé-

kenységé, mellesleg a szocializáció 

első lényeges periódusa is!

De a bábjátékos műfaj jelenleg 

izgalmas helyzetben van. Kere-

si a helyét abban a világban, ahol 

már az iskoláskorúak számára is 

elérhetővé váltak azok az IT esz-

közök, amelyek korábban részben 

ismeretlenek, részben megfi zet-

hetetlenek voltak. A  mindenféle 

képernyőről rafi nált kreatív csapa-

tok által kreált, elbűvölő minősé-

gű, időnként hamis fantáziavilág 

támad. Napjaink (képi) információ 

robbanása lehetetlenné teszi, hogy 

a belső világunk részese lehessen 

ezen információk befogadásának. 

Kevés az idő, korlátozott az agyi 

kapacitás: az egész egy fuldoklás a 

tények tengerében. E  felületesség 

legrombolóbb következménye a 

hamis megelégedettség. Eközben 

a tudásunkat nem mélyítjük el – 

ennek nyomán a kreativitásunk is 

csökken, rosszabb esetben siker-

telenségérzet, pszichózis az „ered-

mény”. Mértékadó gondolkodók2 

ezért aztán a belső világ gazdagí-

tását szorgalmazzák a művészeti 

nevelés által, az ebben rejlő katar-

tikus élmények révén, erkölcsi-eti-

kai műveléssel, példaadással, kis 

alkotóközösségek létrehozásával 

és fenntartásával. Mert ez nem 

csupán az érzelemmentesség el-

leni gyógyír, hanem az alkotóké-

pesség alapja is. Az információk 

sietős habzsolása hosszú távon az 

ember ellensége. Ezért az érzelmi 

intelligencia (EQ) fejlesztése és a 

művészeti jellegű gondozás első 

számú feladat kell, hogy legyen, 

mert elengedhetetlen a magasabb 

rendű agyműködéshez, egyben 

eleinte a kisebb csoportokon belüli, 

majd pedig a szélesebb társadalmi 

együtthaladáshoz. Nem halogatha-

tó tovább a művészet, s azon belül 

is a színi cselekedetek – a színját-

1 „A színész helyére az alak ikonszeű megfelelője, a tárgyszerű báb lép. A báb átveszi a színpadi szubjektum minden funkcióját. 
Így a színpadi alakként értelmezett báb számos előjoggal rendelkezik, de önmaga sosem válik alannyá, mivel e minőség a 
színházban kizárólag az embert illeti meg.” (H. Jurkowsky – Bábok, tárgyak emberek. Színház 1996./

2 Freund Tamás Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
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szás, a bábjáték – valamint korsze-

rű társaik a fi lm, a  video újra po-

zícionálása, főleg a közművelődés, 

ott is az amatőr művészeti csoport-

tevékenység területén. Szolnokon, 

az Aba-Novák Agóra Kulturális 

Központban minap bizonyítást 

nyert, hogy ennek egyik hiteles le-

téteményese a közművelődés lehet.

A  kereskedelem fogyasztási ba-

rikádokat emel a korosztályokra 

szabdalt emberek közé. A „kütyük” 

már arra is alkalmasak, hogy kom-

munikáció címén generációk ke-

rüljék ki az élő közösségi formákat. 

A  „social media” sminkjében a re-

alitásból való kivonulást, a virtuali-

tásba menekvést is szolgálják – bár 

nem erre teremtetett. A  színház 

vesztésre áll, pedig az emberiség 

éppen azért „találta fel”, hogy a le-

telepedett, városiasodó népesség 

számára közös erkölcsiséget fogal-

mazzon meg és hirdessen.

A svájci óra fogalom. Értékét a 

pontossága alapozza. Egyébként 

apró elemekre szétszedhető szer-

kezet, amelynek mindegyik része 

külön-külön vizsgálat tárgya le-

het/ne/ és visszavezethető róla a 

működő, háborítatlan óramű pá-

ratlan minősége. Mégsem szedjük 

szét újra és újra, hanem elfogadva 

a sommás tapasztalatot – vesszük 

ahogy van, elég a márka, a  brand, 

a  név: Doxa. Nos, a  bábszínház 

önmagát vizsgálva olybá tűnik, 

mint egy gyerek, aki egy szétsze-

dett óramű elemei fölött gubbaszt-

va kutatja bizonyos rugók értel-

mét. Vannak, akik kékharisnyás 

bölcsészetet mímelve, hagymázos 

futamokkal fényezik az amúgy 

ködös aurát: a  műfaj felfoghatat-

lan képességét, ahogy kincseivel a 

zsebében befészkeli magát a nézők 

tudatába. Akkor válik veszélyessé 

mindez, amikor olyan életkorba 

mélyednek le, amelynek mozga-

tórugóit a mai léleklaborok sem 

ismerik igazán. A  biztos tudás he-

lyére a sejtést, a felszínes szemlélő-

dést helyettesítik be. Ha valamitől, 

akkor ettől kell megmenteni egy 

értékteremtő mozgalmat, amely-

nek biztos, kiérlelt tézisekre kell 

támaszkodnia.

Menjünk közelebb

A  bejáratnál a Magyar Televí-

zió ismert bábfi gurái – Manócska, 

Böbe Baba, Hakapeszik Maki, Süsü 

– várták az összeseregletteket. Az 

emeleten a legismertebb bábfajtá-

kat bemutató, kis utazó tárlat vár-

ta a látogatókat. A „Bábtáncoltató” 

kiállítás titkaiba Csóka Eszter ve-

zetett be. Hat bábtechnikát lehe-

tett kipróbálni, amivel sokan éltek. 

A kollekció nagy értéke, hogy „stra-

pabíró” bábjaival, díszleteivel bírni 

fogja a kiváncsi látogatók hadát, 

akik megismerhetik a műfaj alap-

fogásait, remény szerint Szolnok 

után országosan.

Lássuk hát – a teljesség igénye 

nélkül – ki, hogyan élt a kínálko-

zó lehetőséggel. Bizony erősen 

szürkületbe hajlott a nap, mikor 

az utolsó taps is elült. Mégis helye 

lett volna az egyeztetésnek, a  vitá-

nak, az időszerűsítő értékelésnek. 
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Ez mentheti e sorok íróját, hogy 

fénykévébe vonjon néhány útmuta-

tó momentumot a II. Bűvös Bábos 

Szemléből.

A  tiszaalpári Délibáb Bábcso-

port Produkciója üdítő színfolt 

volt az amúgy sem szürke palettán. 

Az augusztusban (!) szerveződött 

formáció „A  popcsászár új ruhája” 

átírattal aratott zajos sikert – mél-

tán. Maradéktalanul teljesült az 

álom: hozzáértő csoportvezető és 

mentor segítségével felszínre hoz-

ni és működtetni a gyermekekben 

szunnyadó rengeteg képességet, 

tehetséget. Nem vállaltak többet, 

de kevesebbet sem, mint ami egy 

ilyen, frissen alakult közösség-

től elvárható. Kiválóan kiszemelt 

bábtechnika, „nagyszínpad-ké-

pes” rendezésben, fi nom humorral 

vegyített szöveggel és akusztikai 

köntössel. A  lankadatlan, sodró 

lendülettel építkezés nyomán ér-

keztünk meg az ismert pillanathoz 

– maroknyi diszkó-stroboszkóp fé-

nyében riszál a röhejes popcsászár. 

A közönség hálás – őszinte, hosszú 

taps koronázza felnőtt és gyermek 

fegyelmezetten, elkötelezetten vég-

zett munkáját. A  tiszaalpári kiskö-

zösség a közönség fi gyelmének tü-

zében nemesedett színarannyá.

A szőkédi Gungula Bábcsoport 

szintén „nyári termés”. „A  suszter 

manói” létrejötte visszaigazolja a 

közösségépítés új módszereinek 

és a bábszínpadtól rég ismert pra-

xis vegyítésének hatékonyságát. 

A  részterületekre kiterjedő közös 

munka hihetetlen korkülönbsé-

geket hidalt át. A  kilenc szereplő 

végig feledtette, hogy „csak aff éle 

iskolások”. Itt is az érett és a fel-

növekvő korosztály aranyértékű 

együttműködését dicsérhetjük.

Kellenek a szakmai, műfaji 

tekintetben hozzáértő, érzékeny 

felnőttek. Az ő képzésükről hall-

hattunk fi gyelemre méltó gondo-

latsort Kovács Hajnalkától, aki a 

kecskeméti Neumann János Egye-

tem katedráján, a  ma fi atal értel-

miségi jelöltjei között élve „szolgál”. 

A  felsőoktatás korlátaira világítva 

fi gyelmeztetett, valakinek át kell 

vennie a képzés, továbbképzés óri-

ási felelősségét – de még időben!

Dió Zoltán, bábterapeuta a 

„Herkules projekt” ismertetésével 

pedig azokra a kallódó lelkekre te-

relte a fi gyelmet, akik a Bűvös Bá-

bos program igazi célcsoportját al-

kotják. A XXI. század egyre kemé-

nyebben támad rájuk. A velük való 

értő foglalatoskodás a társadalmi 

higiénét szolgálja, amely napjaink-

ra felgyorsult, szubkultúrákra töre-

dezéssel együttjáró feszültségeket 

kísérli meg megoldani.

A lehető legtöbb helyen kell fel-

éleszteni vagy megalapozni a gyer-
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mekbábozást. Kérdés, merre tart a 

Bűvös Bábos program? Az alapté-

zisek jók, és tartani kell az irányt. 

De a gravitációtól, a  ballisztika 

alapigazságaitól nem lehet eltekin-

teni, védeni, gondozni kell a pro-

jektet. A  feladat történelmi, a „szó-

rakoztatva tanítani, tanítva szóra-

koztatni” igazsága, itt a XXI. század 

elején erősebb, mint gondolnánk. 

A  közművelődés intézményei, de 

az imatermek, a  tanodák is olyan 

kihívás elé kerültek, amivel eddig 

nem találkoztak. Keressük meg, és 

támogassuk az elesett, hátrányos 

helyzettel küzdő, törekvő helye-

ket, de tegyük jól! Nagy elismerés 

egy szép oklevél, egy közös fotó a 

nagyszínpadon. De mennyit adha-

tott volna még egy alapos elemzés – 

mi volt, hogy volt, jó volt, s ha igen, 

miért. Akad-e még valahol, valami 

javítani, csiszolni való?

Vajon a projekt cölöpei elég 

erősek-e? A  Nemzeti Művelődé-

si Intézet 2016-ban indított báb-

csoportvezetői képzésének 120 

sikeres kedvezményezettje közül 

vajon kik és milyen formában kap-

csolódhat(ná)nak be a gyermekbá-

bos mozgalomba? A  képzés egyik 

legfontosabb eleme, a  hat kötetre 

rúgó tananyag létezik, bár a hozzá-

értő rögtön látja, hogy nem (mun-

ka)tankönyv, se nem e-book. Még 

a gyakorlatba ágyazott előadások 

sem helyettesíthetik a korszerű 

irott vagy elektronikus formában 

kiadottakat. A  tananyag tanulni-

való, de nem lehet csak úgy megta-

nulni. Erre való a tankönyv és a ta-

nár (nem mentor). A mentor azért 

mentor, mert nem tanár. Tudja azt 

is, olyat is, amit a tanár, s  olyat is 

„tud”, amit a tanár nem – ám még-

sem több, nem is kevesebb … más: 

mentor.

A  tankönyv, a  munkatankönyv 

egységesíti a különböző helyszíne-

ken közreműködőket, jobban ori-

entál. Az úgynevezett törzsanyag 

karakteresebben jelenik meg, s  a 

szükségszerű „eltérésekre” úgy 

biztosít lehetőséget, hogy azért 

közben keretez. Karakteres ele-

me a „Feladatok” blokk, esetleg 

rész-összefoglalás a fejezetek vé-

gén. A záráskor mintegy tesztként 

funkcionálhat. Orientálja az ér-

tékelést – segíti a tanulót. Egy, az 

amatőr művészet közösségteremtő 

erejére és technikáira koncentráló 

blokk még várat magára, pedig a 

Bűvös Bábos program egyik lénye-

ges célja ez. Jelenleg a tisztességes 

munka eredménye parlagon hever, 

noha orientáló kiadvány lehetne – 

szakértő átdolgozás, sűrítés után 

bármely formában.

Várjuk hát a folytatást. A bűvös 

csodalámpát feltétlenül kutassa fel 

a Bűvös Bábos … én segítek.

SZENTIRMAI LÁSZLÓ a Magyar Bábjátékos Egyesület alapítója, elnöke, bábművész és 
pedagógus.




