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Öregapám mesefája, 2005. R, T: Környei Alice, Sz: Badin Ádám, Környei Alice. Rozsnyói Meseszínház
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2017-ben volt húszéves a rozsnyói Meseszínház,
Badin Ádám messze földön híres utazó látványos-
sága, amely szuperhősök és idomított fókák nélkül
is remekül működik. A hagyományos bábjátszás
technikáit ötvöző, élő szereplős előadásaikban
nagy teret kap a magyar népzene és világzene,
illetve az interaktív színházi kommunikáció eszközei.
Ezt a játékmódot ők honosították meg a régióban,
és mára szinte védjegyükké vált. 
Az évek során az egész magyar nyelvterületet be-
járták, nem feledkezve el a hátrányos helyzetűekről
sem. Olyan rétegekhez is eljuttatnak magas művészi
értéket képviselő produkciókat, amelyek egyébként
nem találkoznának ilyesmivel, tavalyelőtt például
10 erdélyi árvaházban adták elő műsorukat. Idén

hasonló céllal tartottak 12 előadást Kárpátalja
szegény sorsú gyermekeinek. Társadalmi szerep-
vállalásukért megkapták A tolerancia és a nemzetek
közötti megértés díját, amelyet a németországi és
svájci Ambassador Club ítél oda évente egy-egy
csoportnak vagy magánszemélynek. A Meseszínház
alapítójával, Badin Ádámmal beszélgettünk. 
– Már a név is jelzi, hogy nem vagytok bábszínház,
sem hagyományos gyermekszínház. 
– Egy olyan stílust próbáltunk megteremteni, amely-
ben ötvöződik a mesemondás, a bábokkal való
játék, az interaktív színházi kommunikáció és
a zenei sokszínűség. Ez egyfajta beavató színház,
amely a gyerekek számára nagyon fontos, mivel
ők maguk is szereplőivé válhatnak a történetnek.
Egy ilyen kis színház, mint a miénk, maximum egy
előadást tud létrehozni évente. Ezért szinte az összes
eddigi előadást repertoáron tartjuk. Persze igyekszünk
minden alkalommal valami újat létrehozni, nem
kizárólag az általunk kitalált stílus határain belül
mozgunk, és nem is csak a magyar népmesékre
fókuszálunk, hiszen azóta hozzányúltunk Mikszáth
Kálmán elbeszéléseihez, francia, cigány, burját nép-
mesékhez, és legközelebb egy indián mesét állítunk
színpadra. Ezek újabb és újabb világokat nyitnak
meg előttünk. 
– Annak idején a kecskeméti Ciróka Bábszínházból
jöttél haza és kezdted a nulláról. A bábjáték-
technikák közül elsőként a tárgyjátékot alkalmaztátok.
Miért esett erre a választás?
– Tulajdonképpen kényszerből. Nem volt pénzünk
bábokra, ezért például egy átalakított demizson
volt a királynőnk. Ez a technika a műfaj alapja,
hiszen a gyerekek fantáziája nem ismer korlátokat,
bármivel eljátszanak, és ha egy madzagból lehet
óriáskígyó, akkor egy demizsonból miért ne lehetne
ember? Tudtam, hogy részükről nem lesz probléma
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Hüvelyk Matyi, 2009. R: Badin Ádám, T: Boráros Szilárd
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ezzel, és nem is volt, azonnal vették a lapot.
A második előadásban már annyit léptünk előre,
hogy szalmabábokat csináltunk. Ez volt Az őzzé
változott fiú, amivel nagy szakmai sikert arattunk,
több díjat nyertünk, pedig ezt a megoldást is
a kényszer szülte. Sokat köszönhetünk Környei Ali-
ce-nak, aki egy teljesen egyedi játékstílust teremtett
Magyarországon: ő kezdte el használni a népzenét
és a naiv, népi figurákat a gyermekekkel való köz-
vetlen játékban. Sokat inspirálódtunk a munkáiból,
ami segített kifejleszteni a saját stílusunkat. 
Ez a műfaj nagyon személyiségfüggő. Tulajdon-
képpen lehetetlen „alternálni” az előadásokat,
esetleg utánozni minket, mert csak azok a konkrét
személyek tudják működésbe hozni az adott
mesét, akikre ki lett találva, rá lett szabva. Ebben is
különbözik a klasszikus bábszínháztól, ahol egy-
egy színész bármikor helyettesíthető, többnyire
észre sem lehet venni a változást. 
– Rendeztél klasszikus bábszínházban is Kassán,
méghozzá többek között a Braček jelenček (Őz-
testvérke) című mesét, amely akkora siker lett,
hogy a társulat körbeturnézta vele Európát. 
– Azt kérték, tanítsam meg nekik a mi stílusunkat,
amelyet egyébként „magyar stílusnak” neveznek
a szlovákok. A szlovák folklór alapján összeállítottam
egy dramatikus és zenei alapanyagot, illetve igyekeztem
nekik átadni az interaktív játék alapjait, ami nem volt
egyszerű, mivel ezek a bábszínészek teljesen másféle
képzést kaptak, máshoz voltak szokva. A színészek
ugyanis alapból félnek az interaktivitástól, mert az koc-
kázatos dolog. Uralni kell a helyzetet, kezelni a váratlan
történéseket, amire csak az képes, akinek van hozzá
érzéke, illetve tapasztalata. Irányítani kell a gyereket,
közben arra is vigyázni, hogy semmit se kényszeríts
rá, és ne zökkenj ki az eredeti meséből. Ebből aztán
egy egész trilógia lett (Őztestvérke–Aranytollacska–
Kassai Betlehem), amiért megkaptam a Szlovák
Irodalmi Alap Premium Díját.
– Ha jól tudom, annyira megszerettek téged
a Kassai Bábszínházban, hogy miután az intézmény
igazgatónője nyugdíjba ment, arra buzdítottak, pá-
lyázd meg a színház igazgatói posztját. 
– Ez így van, és bevallom, hízelgő volt ez a bizalom.
De azt is tudtam, hogy egy igazgatói székből nem

folytathattam volna a Meseszínházat. Választanom
kellett, és biztos vagyok benne, hogy jól választottam. 
– Változtak a gyerekek az elmúlt húsz év alatt? 
– Valamennyire igen, de a gyermeki lélek alapvetően
nem változik. Ebből a szempontból ugyanolyan
nyitottak, ugyanúgy rácsodálkoznak a világra, mint
a húsz évvel ezelőtti gyerekek. Viszont tele van
a fejük a tévében látható, mesének nevezett för-
medvényekkel, amelyek nem segítik a fejlődésüket,
maximum lefoglalják őket. Ezáltal már egész kis
korban elferdülhet a gondolkozásuk. Ráadásul nem
kapnak otthon kellő odafigyelést, egyre kevesebb
idő jut a szülőkkel, nagyszülőkkel való közös me-
sélésre, az élő szóra. Ez a tendencia sajnos
nyomon követhető. De én mindezek ellenére azt
mondom, a gyerekek mindig gyerekek maradnak,
és nem lehet őket megrontani, hiába kapnak óriási
adag mesének álcázott fogyasztási terméket.
Nyitottak arra a stílusra, amit mi megteremtettünk.
Itt van például az új mesém, az Ogajlo csodaszarva,
amely egy finom, csöndes, nyugodt tempójú burját
népmese. Egyedül adom elő, és olyan érzékeny
témákat érint, mint a beteg és az egészséges
gyermek viszonya, az önfeláldozás, a testvéri
szeretet. Nincs benne semmi harsányság, a gyerekek
mégis veszik a lapot. A mai színházcsinálók egy
része azt hiszi, hangosnak, villogónak kell lennie
egy előadásnak ahhoz, hogy lekösse a gyereket,
vagy hogy egyáltalán elérje az ingerküszöbét. Sze-
rintem ez nem így van, sőt a visszajelzések alapján
érzem, hogy igénylik az elcsendesülést, amiben
oly ritkán lehet részük. Hiszen már azt sem tudják,
hogyan kell finoman szólni valakihez. Utoljára
az anyjuktól kapták ezt meg csecsemőkorban, és
ha nem fognak ki egy jó óvónőt, már az óvodában
sincs ilyesmiben részük. Gyönyörű pillanatokat élek
át, amikor játszom ezt az előadást. Bevallom, ag-
gódtam egy kicsit, amikor belementem. De ma
már nagyon örülök neki. Boráros Milada rendezte
és Boráros Szilárd tervezte a bábokat.
– Össze tudod számolni, hány emberrel dolgoztál
együtt a Meseszínház húsz éve alatt? 
– Nem olyan sokkal. Kezdetben ketten voltunk
az eredetileg népdalénekes Écsi Gyöngyivel, aztán
jött Környei Alice, Bárdosi Ildikó, a feleségem,
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Gabika, Burovincz Laura, Czakó Józsi, aztán a ren-
dezők, tervezők, dramaturgok, a bábkészítők, kéz-
művesek, technikusok… csupa tehetséges jóember,
akik nagyon sokat segítettek nekünk.
– Mi volt az eddigi legnagyobb sikeretek?
– Az Öregapám mesefája (rendezte-tervezte Környei
Alice), ami körülbelül tízéves előadás. Szinte csupa
pozitív visszajelzést kaptunk, közönségtől, szakmától
egyaránt. Sok fesztivált megjártunk vele, és számos
magyarországi és erdélyi bábszínházban bemutattuk.
De nehéz összehasonlítani az előadásokat, vagy
kiemelni egyet a sikeresség szem pontjából, mert
mindegyiknek megvan a maga jellegzetes stílusa
és ereje. Annyi éve sem veszítik el aktualitásukat.
Az Ogajlo csodaszarvát persze még nem tudom
értékelni, annyira friss. De jó úton halad. Az interaktív
kisdíszletes népmeséink, mint a Juhfia Jankó saját
rendezésben pedig a legnézettebb előadásunk,
mert bárhol el tudjuk játszani, szabadtéren, beltéren,
óvodától színházig. A Mikszáth Kálmán ihlette
Valaki mindig lát (rendezte Környei Alice, tervezte
Fekete Dóra) pedig a középiskolások kedvence.

Arra törekszünk, hogy sokféle közönségnek sokféle
helyszínen tudjunk igényes produkciókat nyújtani.
– Nem gondoltál arra, hogy fiatalokat taníts ezekre
a dolgokra? 
– Dehogynem. Húsz éve zsűrizek a Duna Menti
Tavaszon, ahol Kecskés Marikával közösen már
a harmadik pedagógus-generációt neveltük ki,
akik megtanulták a technikákat és megtanulták
komolyan venni a gyerekszínházat. A magas
színvonalra való törekvés itt is nagyon fontos,
nem szabad a gagyi felé elmenni. Ezek a peda-
gógusok pedig kitűnő bábos gyerekeket nevelnek,
évről évre viszontlátom a színpadon mindazt,
amit fontosnak tartok átadni. Közvetlenül is fog-
lalkozom gyerekekkel, de nem a bábozás, hanem
a mesemondás szintjén. A Meseszínházzal pár-
huzamosan ugyanis mesemondó versenyeket
hoztam létre. A Palóc Mesemondó Verseny volt
az első ilyen. A semmiből élesztettük fel ezt
a műfajt, az utolsó utáni pillanatban, amikor már
alig voltak hagyományos mesemondók Dél-Szlo-
vákiában. Az ott megismert tehetséges gyerekek

Valaki mindig lát, 2011. Sz: Czakó József, Környei Alice, Badin Ádám, Burovincz Laura
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Ogajlo csodaszarva, 2016.
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számára aztán mesemondó táborokat szerveztem.
A Mesetábor nevű összejövetel ennél szélesebb
merítésű volt, ott már a meseírástól a bábozáson
keresztül egészen a mesepedagógiáig sok min-
dennel foglalkoztunk. Ezt később abbahagytam,
mert nem volt időm mindenre. De a mai napig
érkeznek hozzám levelek pedagógusoktól, hogy
mikor lesz újra Mesetábor, pedig ez a történet
már húszéves. 
– A Duna Menti Tavasz zsűrijébe tehát még a 90-
es években, a Mečiar-korszakban kerültél, amikor
a szlovákiai magyar kultúrát szinte egyáltalán nem
támogatta a kormány. 
– Bizony. És mégsem sikerült eltüntetniük ezt
a rendezvényt, pedig díjakra se volt pénz. Emlék-
szem, hogy a zsűritagok a saját tiszteletdíjukat
ajánlották fel a szervezőknek, hogy legalább
valami csekélységet a győztesek kezébe tudjanak
nyomni. Néhány lelkes embernek, elsősorban
Dusza Istvánnak és Huszár Lászlónak köszönhetően
nem sikerült tönkretenniük a magyar gyerekszínházi
mozgalmat. A sajátjukat, a szlovákot egyébként
teljesen padlóra küldték abban az időben. Sorra
szűntek meg a csoportok, főleg a bábosok, és
a mai napig nem tudták újraéleszteni a bábos-
mozgalmat. Viszont az utóbbi időben nyitottak
a modern szintézises megközelítések felé, ami
inspiratívan hathat a bábjátszásra.

– Visszatérve a Meseszínházhoz: milyen gyakran
születik új előadás és ki támogat benneteket? 
– Minden éven igyekszünk létrehozni egy-egy új
produkciót. Jelenleg 10 előadást tartunk folyamatosan
műsoron, lényegében repertoárszínháznak számítunk.
Támogatásért Szlovákiában, illetve Magyarországon
egyaránt pályázunk. Az érvényes jogszabályok
sajnos nem teszik lehetővé, hogy működési költ-
ségekre is pályázni tudjunk, ezért a működés fel-
tételeit magunknak kell megteremtenünk. Azaz
az egyes előadásokra vannak szerződtetve a ját-
szótársak. Évi 80-100 előadást játszunk, ezek
mintegy 60%-át Szlovákiában, a többit külföldön,
azaz Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, illetve
a fesztiválok kapcsán más országokban.
– Melyek a legközelebbi terveitek?
– Most a Cseh Tamás: Csillagokkal táncoló Kojot
című mesekönyvéből készülő előadáson dolgozunk.
Grosschmid Erik a tervezője, Boráros Milada a dra-
maturgja, Czakó József a zeneszerzője, jómagam
a rendezője. Ez egy indián mese lesz magyar gye-
rekeknek. De később szeretnénk folytatni a nép-
mesesorozatunkat, és a továbbiakban is párhuza-
mosan vinni más népek meséit a magyar népme-
sékkel. És újra lesznek témaválasztásaink, akár
az Ogajlo csodaszarvánál, amikor is a testvéri vi-
szonnyal kapcsolatos mesékből válogattunk a világ
népmeséi közül. Az eddig megtett út jó alap arra,

Valaki mindig lát, 2011.
Sz: Környei Alice,
Badin Ádám
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In this article, Katalin Juhász interviews Ádám Badin. Badin’s traveling theater, Meseszínház (Fairy
Tale Theater), centered in Rožňava, Slovakia, celebrated its 20th anniversary in 2017. Their live
performances incorporate Hungarian folk music, world music and interactive theatrical
communication combined with traditional puppetry. It’s a kind of theater that is very important
for children since it allows them to become a part of the story. 
In addition to puppet plays derived from Hungarian folk tales, they have also present programs
based on Kálmán Mikszáth’s stories, as well as French, Gypsy, Buryat and Indian folk tales. 
Because of their social engagement, the theater was recently awarded the annual Prize for
Tolerance and International Understanding by the International Ambassador Club.

A  N E W  TW I S T  O N  O L D  S TO R I E S

hogy tovább építkezzünk. Akár egy „támogatottabb”
bábszínház felé is. A közönségünk megérdemli,
hisz újra és újra visszahívnak minket. Ennél nagyobb
kitüntetést pedig úgyse kaphatunk.

Juhfia Jankó, 2005, Sz: Badin Gabriella, Badin Ádám
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