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„Játsszunk újra bábszínházat..!” 
Út az amatőr bábjátszás 

újjáélesztéséhez
Beszélgetés Szentirmai Lászlóval 

a Magyar Bábjátékos Egyesület elnökével

Jelenleg a magyar amatőr báb-

játszás nehéz helyzetbe került: egy-

re kevesebb gyermek bábcsoport 

létezik az országban, fogy az után-

pótlás, a  jól képzett szakmai veze-

tők hiányában sorra szűnnek meg a 

bábos csoportok.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

a hazánkban működő bábművé-

szettel foglalkozó jelentős szerve-

zetekkel együttműködve a jellemző 

tendencia megállítása érdekében, 

a  bábjátszás komplex készség, ké-

pesség és személyiségfejlesztő ha-

tására építve kívánja elősegíteni 

új közösségek alakulását, és a már 

meglévő csoportok fennmaradását.

Szentirmai Lászlóval, a Magyar 

Bábjátékos Egyesület elnökével a 

bábjáték fontosságáról és szerepéről, 

aktuális helyzetéről, a  bábjátékos 

amatőr mozgalom újjászerveződé-

sének lehetőségeiről beszélgettünk.

Berke Zsanett: Miért is olyan 

fontos a bábjátszás?

Szentirmai László: A  válasz 

kulcsa a felnövekedő ember. Aki 

fi atalon gyerekkorát éli, később ifj ú 

lesz, felnőtt, majd végül öregem-

berré válik. Minden életszakaszban 

ugyanarról az emberről van szó, 

viszont nem mindegy, hogy hon-

nan indul és hogyan fog felnőni a 

fi atal. A  bábművészet egy egyedi 

ága az emberi megnyilatkozásnak, 

amely a gyerekkorú emberhez van 

közelebb. Az alapozás, a  gyermek 

személyiségfejlesztése rendkívül 

fontos. Ilyen tekintetben tehát a 

gyerekkel kell kezdeni a dolgot, aki 

beszélni tud, de olvasni még nem, 

így tehát inkább azzal foglalkozik, 

amit lát és tapasztal. Ő  maga is 

A Nemzeti Művelődési Inté-

zet 2016 őszén a bábművészettel 

foglalkozó szakmai szervezetek-

kel, mint szakmai partnerekkel 

együttműködve hat településen 

indítja útjára a „Bábcsoportve-

zetői alapismeretek I.” 60 órás, 

valamint a kidolgozás alatt 

álló „Bábcsoportvezető alapis-

meretek II.” 30 órás képzéseket. 

A  képzések a Magyar Bábjáté-

kos Egyesület szakembereinek, 

valamint jól működő hivatásos 

bábszínházak művészeinek, ren-

dezőinek, háttérmunkásainak 

bevonásával nyújtanak a részt-

vevők számára tartalmas szak-

mai információt és gyakorlatot a 

napjainkban is aktívan működő 

bábszínházakban.
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teremt látványokat, gyerekrajzo-

kat, és hogyha megnézzük ezeket, 

ámulva láthatjuk, hogy bár minden 

gyerek másképpen rajzol ugyanar-

ról a világról, de közös bennük a 

megragadó expresszivitás, erő, ta-

lálékonyság, ábrázolási nyerseség, 

színesség – egyszóval minden, ami 

a felnőtt emberből valamilyen mó-

don hiányzik.

B. Zs.: Miért van ez így?

Sz. L.: Azért, mert a gyerekek az 

érzéseikre támaszkodnak, és ezek 

az érzések szóban nehezebben fe-

jezhetőek ki, mert kell hozzá a szó-

kincs és a hozzá kapcsolódó mögöt-

tes tartalmak. Ma már tudjuk, pe-

dagógusaink és a lélektannal foglal-

kozó szakemberek is elismerik azt, 

hogy a gyermekkor egy különleges 

szakasza az emberi életnek, ennek 

eredményeképpen másképp kell 

nevelnünk, másképp kell gondol-

kodnunk a gyermekkor felől. A gye-

rekek, amit látnak, azt megrajzolják, 

képekben fejezik ki, és ha van rá 

lehetőségük, akkor meg is moz-

dítják. A  megmozdított műtárgy 

vagy tárgy már bábszínház. Miért 

is bábszínház? Azért, mert nem 

élő anyagra épül, hanem életet ad 

neki valaki – van egy személy, aki 

életet „lehel bele” azzal, hogy beszél 

helyette, segíti a helyváltoztatás-

ban, kisegíti abban a szituációban, 

amelyikbe belekeveredett, impro-

vizál. Ezek mind azok a fajta tevé-

kenységek, amelyek az embernek a 

jobb agyféltekéjéhez kapcsolódnak, 

mint például a térlátás, a  térérzé-

kelés, a hazaszeretet, a muzikalitás, 

vagy a humor. Ezt a művészet tudja 

fejleszteni, ami érzésekkel dolgozik. 

Mert a bábjáték érzelmeket gondoz, 

érzelmeket  nevel.

B. Zs.: A  bábjátszás miben ad 

többet, miben fejleszti leginkább a 

gyerekeket? Csak a gyerekek számá-

ra fejlesztő folyamat, vagy vannak 

idősebb csoportok is?

Sz. L.: Mindenki számára, aki 

bábjátékkal munkálkodik, s  termé-

szetétől fogva mindezt csoport-

ban teszi. 16 éves tinikkel éppúgy 

lehet bábcsoportot működtetni, 

mint 40-50 éves emberekből szö-

vetkezett kis csapattal. Az a fon-

tos, hogy mindenki higgyen ben-

ne. A bábjátszás során a művészet 

és a játék eszközeivel fejlődnek a 

köznapokban használatos képes-

ségei – társas kapcsolatok építése, 

beszédkészség, önismeret, bátor-

ság, elfogadás, stb. Közben mégis 

művészet az, amivel a csoporttag 

találkozik. A  bábjáték színművé-

szeti ág, ugyanakkor mégis össz-

művészet: ott van a zene, ott van a 

tér, amelyben dolgoznak a fi gurák, 

működnek az események. Ezt töl-

tik ki a képzőművészeti igénnyel 

megalkotott látványelemek – dísz-

letek, színes jelmezekbe öltözte-

tett alakok, formák –, valamint a 

hangok, énekek, amelyen megszó-

lalnak, életre kelnek a drámai ala-

kok. Ha tisztán és jól beszélnek a 

bábjátékosok irodalmi élménnyé is 

nemesül az előadás. A  bábszínház 

képes erre, a  hatása pedig óriási. 

Lángra lobbantunk egy alkalmasan 

megmunkált fehér papírszalvétát, 

és sírni fog a közönség, nem tud 

fölállni, mert ott halt meg előtte 

Jeanne d’Arc, a  főszereplő. A  báb-

színház élővé teszi az élettelen 

anyagot, ilyen szempontból párat-

lan művészeti ág; a csoda előidézé-

séhez mindazonáltal kell egyfajta 

tehetség is.

B. Zs.: A  tehetséget pedig gon-

dozni kell, hogy kiteljesedjen.
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Sz. L.: Az ember mindig ugyan-

az az ember, csak az életkora más. 

Nagyon sok emberben benne van 

már gyerekkorában az a művész, 

akit később nem is tudnak meg-

fejteni. Amikor viszont már „nagy 

penge”, zseni lett belőle, gyakran 

a gyerekkor adja meg a választ a 

miértekre. Akkor kiderül, hogy a 

lappangó művészember már ott 

volt, folyvást fejlődött. Csak bízni 

kell benne, és hát tenni érte, tenni, 

tenni, tenni!

B. Zs: Elképesztő szenvedéllyel 

mesél a bábjátszásról. Mikor ala-

kult ki a bábjáték iránti szenvedé-

lye, hogy kezdődött az életpálya?

Sz. L.: A Tanítóképző Főiskolán 

tanítottam pedagógia szakos pa-

pírjaim szerint a neveléstudományi 

tanszéken, és meghalt egy közeli 

kolléga, aki a bábjátékot tanította 

az óvónőszakos jelölteknek. A  fő-

igazgatónak másnap az volt a fel-

adata, hogy megmondja, holnap 

ki megy be az órára. És akkor rám 

mutatott, hogy hát akkor te tartod 

meg az órát, hiszen te vagy a rajzta-

nár. De mondom, hát ezt kicsit kö-

rül kéne járni, mert én rajzolni, raj-

zoltatni tudok, de hogy bemenjek a 

huszonéves hallgatók elé úgy, hogy 

nem is értek az egész dologhoz, az 

nem fog menni. Attól te csak ne 

félj, majd beíratunk egy iskolába – 

mondta az igazgató. Két hét múlva 

bent ültem a Népművelési Intézet 

tanfolyamán. Meg is szereztem 

a képesítést, elképesztő tornyok 

vettek körül és tanítottak: többek 

között Kós Lajos, Koós Iván, Víz-

vári László, Tömöry Márta, Balogh 

Géza, hogy csak néhányat említsek 

azok közül a hatalmas emberek kö-

zül. És hát úgy látszik, hogy nálam 

a bábművészet magjai igen jó talaj-

ba estek.

B. Zs: Innen pedig eljutott a 

Bábjátékos Egyesületnek a meg-

alapításáig. Az egyesületnek mi az 

alapvető célja?

Sz. L.: 1987-ben minden átala-

kulóban volt. Tihanyban rendeztek 

egy tanácskozást azoknak a szak-

máknak a számára, akik a Népmű-

velési Intézetben is képviselettel 

bírtak (például színjátszók, festők, 

rajzolók). Akkor alakítottuk ezt a 

nagyon egyszerű egyesületet, ami 

mára tisztes kort élt meg. Az egye-

sület Bábjátékos újságot működtet, 

és kapcsolatot tart a bábos közös-

ség tagjaival, annak érdekében, 

hogy valamiféle közös cselekvés 

legyen ezen a fronton. A  szakma 

most eléggé nehéz állapotban van, 

mert a világ változik. A  posztmo-

dern társadalom összes kínját el-

szenvedjük – a színházakkal együtt 

a bábszínház is.

B. Zs: A  mai sebesen változó 

világban egyre fontosabbá válik a 

közösségek megtartása, a  csoport-

hoz tartozás élményének erősítése 

az ember számára, amelyek pozitív 

tartalmat és biztonságot hoznak 

az egyén életébe. Fontos cél, hogy 

a bábművészet területén is új cso-

portok alakuljanak – ennek érde-

kében indul útjára az alapfokú 

bábcsoportvezető képzés a Nemzeti 

Művelődési Intézettel együttműkö-

désben. Milyen eredményeket vár a 

képzéstől?

Sz. L.: Nagyon nagy rákészült-

ség van rá a kezdő csoportveze-

tőknél. Régóta – legalább tíz éve 

– gyakorta előfordul, hogy talál-

kozunk hol itt, hol ott olyanok-

kal, akik komolyan érdeklődnek 

a bábos szakma iránt, és szívesen 

részt vennének bábcsoportvezetői 

képzésen, de sokáig nem indult ha-

sonló. A  képzés résztvevői a báb-

színházak műhelyeiben első kézből 

tapasztalhatják meg a bábkészítés 

technikáit, jó alkalom ez arra, hogy 

korszerű bábművészeti techniká-

kat, tendenciákat és módszereket 

sajátítsanak el, melyek segítségével 
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alkalmassá válnak bábcsoportok 

vezetésére.

B. Zs: Mondana kérem néhány 

szót arról, hogy milyen tudást tud-

nak elsajátítani a képzésben részt 

vevők?

Sz. L.: A  képzés korszerű lesz. 

Aki soha ilyet nem csinált, az meg-

tanul általában „bábul”, megtanulja 

azt, hogy kell játszania a fi gurák-

kal. Aki már valaha csinált ilyet, 

találkozhat korszerű módszerekkel 

arra nézve, hogyan lehet játszani, 

csoportokat alapítani, a  gyerekek-

kel vagy a fi atalokkal hogyan lehet 

működtetni egy bábos csoportot. 

A  képzés céljai között szerepel a 

bábjátszás-bábkészítés alapjai-

nak elsajátítása, a dramatizálás, az 

animáció és a szcenikai ismeretek 

megismerése is.

B. Zs: Kell, hogy legyen előkép-

zettsége a jelentkezőnek?

Sz. L.: Jó, ha a jelentkezőnek 

bizonyos képességei jó állapotban 

vannak. Tehát nem ijed meg olyan 

feladattól, hogy – mondjuk – raj-

zoljon le egy fi gurát. Vagyis éppúgy 

nem gond neki „fi rkálni” valamit, 

mint ahogy egy kicsi gyereknek 

sem gond. Majd itt megtanulhatja 

azt, hogy hogyan kell a rajz segít-

ségével elképzelni azt, ami majd 

valaha az ő kezei között egy há-

romdimenziós fi gurává lesz. Bele 

kell tudnia látni a saját rajzába, és 

el kell tudnia fejben gondolkozni, 

hogyan és miből fogja azt életre 

kelteni. Varrni, fúrni, faragni kell, 

előadni, saját hangon életre kelteni, 

beleképzelni magát egy szerepbe 

és megtalálni magában a boszor-

kányt, vagy az angyalt, vagy éppen 

az öregembert – a bábjátékosnak, 

akármilyen fi atal korú, nemű is 

legyen, ehhez tudnia kell, miképp 

szólaljon meg, hogy egy igazi sza-

kállas öregapó tudjon kijönni a 

torkán, mert a kezére az van húzva. 

Nagy és nemes móka ez, kérem.

B. Zs: Segédanyagok is rendel-

kezésre állnak majd?

Sz. L.: Feltétlenül. A  magyar-

országi bábjátszás elismert szak-

emberei által szerkesztett komp-

lex tananyagcsomagot teszünk 

elérhetővé a képzésen részt vevők 

számára. A  bábtörténettől kezdve 

a bábkészítési technikákon, báb-

csoport-vezetési ismeretekig szé-

leskörű ízelítőt kapnak a résztve-

vők. A  történetiséggel indulunk, 

és kitérünk a pedagógiára, hogy 

miképpen lehet egy zsák bolhából 

– a gyerekekből – egy fegyelmezett 

csapatot csinálni. Akkor is, ha he-

tekkel előtte azt mondta róluk a 

fi zika tanár, hogy kibírhatatlanok, 

ezekkel nem lehet mit kezdeni, 

borzasztó…. Egyébként pont ezek 

a „hiperproblémás” kölykök szok-

tak megszelídülni a bábozásban. 

Mert olyan feladatot kapnak, ame-

lyikkel meg kell tudni birkózni. Va-

lójában a gyerekek nagy része ma-

napság a dögunalomtól szenved az 

iskolában. Pedig az iskola „mindent 

odaad”…

B. Zs: Mire számít, milyen fo-

lyamatokat fog beindítani a képzés 

országos szinten, remélhetőleg az 

egész kulturális életben, illetve a 

bábjátszás területén?

Sz. L.: Az országot lefedve ré-

giószinten, hat helyszínen valósul 

meg a képzés, így helyszínenként 

12-20 fő, várhatóan közel 100-120 

fő be fog kapcsolódni a programba. 

Ha 120 emberből 10-15 olyan van, 

akinek ott rögtön begyulladnak a 

motorjai, és azt mondja, hogy ha-

zamegyek és előszedem azt a 12 

gyereket, és színpadra állítunk egy 

kis mesét, akkor már mondhat-

juk, hogy sikeres a projektünk. Ha 

egy ilyen elhivatott ember sikere-

ket ér el, másoknak örömet szerez, 

akkor a csoportoknak neve lesz, 

a csoport a következő évben fellép. 

A  gyerek szülei látják, hogy érde-
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mes. „Nohát, milyen gyerekünk 

született, nem is gondoltuk róla!” 

Látja, hogy a gyereke, akiről azt hit-

te, meg se tud szólalni idegen nyel-

ven, megtanult angolul, mert egy 

pályázat nyomán olyan fesztiválon 

lépnek föl, ahol angolul kell elő-

adni… Vagy gondoljunk csak arra, 

hány helyre juthatnak el a csopor-

tokban részt vevő gyerekek a fellé-

pések miatt, ahova egyébként nem 

biztos, hogy elutazhatnának. Szó-

val a képzés – egyfajta kezdő lépés-

ként olyasfajta folyamatot tud ge-

nerálni, amely a jól szerveződő civil 

társadalomnak a beágyazottságát 

mutatja. Ha a most induló csopor-

tok bemutatóiról felvételek készül-

nek, akkor azokkal szerepelni lehet 

találkozón, akár a médiában. Volt 

valaha ilyen ebben az országban: 

„Játsszunk bábszínházat”-nak hív-

ták, és remélhetőleg lesz valakiben 

nyitottság arra, hogy ezt is meg-

próbálja újra életre kelteni.

B. Zs: Mit gondol az amatőr 

bábjátszás jövőjéről, illetve milyen 

lehetőségeket lát a bábjátékos moz-

galom újraélesztésében?

Sz. L.: A közvélekedés szerint a 

bábjáték aff éle „gyerekes” dolog – 

addig nagyon nehéz kivenni ebből 

a kalodából, míg nincs elegendő 

ellenpélda rá. Tehát én azt várom, 

hogy a képzett emberek olyan dol-

gokat fognak a rájuk bízott gyere-

kekkel művelni, színpadra vinni és 

előadni, amelyik ezt a berögzült 

téves képet variálja, minőséget és 

kreativitást mutat. Emellett ha ez 

az együtt munkálkodás működik, 

talán sikerül kiharcolni, hogy az 

eredményekkel a közmédia is fog-

lalkozzon – mondjuk megjelenne 

a téma a televízióban, ha máskép-

pen nem, akkor a gyermekműsorok 

világában. A  tömegmédia tengeré-

ben egy tarka, élő, értéket és sok-

színűséget közvetítő műsorként. 

A  mi kultúránk sokkal inkább föl-

karoló, és sokkal inkább becsületes, 

barátságokat építő kultúra, mint 

ahogy azt a televízióban sokat lá-

tott amerikai sztereotípiák mutat-

ják, ezt pedig érdemes hangsúlyoz-

nunk.

A  másik dolog, amit remélek, 

hogy aki iskolában bábjátékokat 

akarna tanítani, annak a későbbiek-

ben legyen elegendő ez a képzett-

sége az oktatáshoz. Úgy gondolom, 

a  pedagógusképzésnek is el kell 

újra érnie azt, hogy a pedagógus-

képző intézményben levő emberek 

a szakmájukon túl szórakozásként 

olyan dolgokkal foglalkozzanak, 

ami a művészetnek, az érzelmek-

nek a világába tartozik. Huszon-

éves korában az ember meg akarja 

váltani a világot. Elképesztő ener-

giái vannak, s  bár elkövet hibákat, 

de túl is lép rajtuk. A mai hallgatók 

számára azonban hiányoznak a 

művészeti lehetőségek, az inspirá-

ció. Miért nem mondja nekik senki 

például, hogy csináljanak óriásbá-

bos felvonulásokat? Legyenek mű-

vészek ezerszer, százszor. Az alko-

tóművész – legyen ez a beszélgetés 

üzenete – aki csinál valamit. Az a 

nagy penge, aki a szinte a semmi-

ből, hulladékpapírból eszkábál egy 

repülőt, és az repül.

SZENTIRMAI LÁSZLÓ a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke, bábművész, rajztanár. Az 
egri Tanárképző Főiskolán szerzett rajztanári diplomát, majd a Népművelési Intézetben el-
végzett emelt szintű képzésen (1979-81.) a legnagyobb bábjátékos mesterek vezették be a 
bábművészetbe. Negyvenkét éve gondozza a bábjáték oktatását, harminc éve osztja meg 
tapasztalatait a bábjáték pedagógiai hasznosítáról cikkek, tanulmányok és tankönyvek se-
gítségével (Nevelés kézzel – bábbal, Bábjátékos portrékötetek 1-4. bÁbéCé 1., 2., BÁB 1x1,). 
A műfaj fontosságának bizonyítására létrehozott „Zsákomban a bábom” nemzetközi talál-
kozóra negyed évszázad alatt minden kontinensről érkezett vendégművész. Legmesszebb-
re a pataki katedrától Taiwanban tanított érdeklődő pedagógusokat az amatőr bábjátékban 
rejlő különös lehetőségekre, az ember- és közösségépítés fontosságára.

BERKE ZSANETT a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 
végzett andragógus, idegenforgalmi szakember és kulturális mediátor. Többek között 
Élőkönyvtár témában végzett kutatásokat Szegeden. Jelenleg Budapesten, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztály Módszertani Fejlesztési Osztályán segíti 
az országos hálózat működését és szakmai koordinációját.

A képzési modulok tananyagai:

1. Schneider János: A mesétől az előadásig

2. Nagy Viktória Éva: Bábszínpadra fel! – középpontban a bábszínész

3. Szentirmai László: Be a műhelybe!

4. Szentirmai László: Bábtechnikák

5. Láposi Teréz Izabella: A bábművészet kulturális gyökerei

6. Tóthné Kovács Zsuzsanna: Fókuszban a bábcsoport

A képzést befogadó bábszínházak:

– Báb-Szín-Tér Műhely – Kaposvár (Somogy megye)

– Ciróka Bábszínház – Kecskemét (Bács-Kiskun megye)

– Harlekin Bábszínház – Eger (Heves megye)

– Mesebolt Bábszínház – Szombathely (Vas megye)

– Napsugár Bábszínház – Békéscsaba (Békés megye)

– Vojtina Bábszínház – Debrecen (Hajdú-Bihar megye)


