
magyar nyelven engedte olvasni hitünk és kultú
ránk legféltettebb kincsét. A Két Könyvet együtt.
Elválaszthatatlanul. Ez is közlése Csernus M arian
nak, aki a terjedelmi teljesség vállalása nélkül a
tartalmi teljességet tudta felmutatni azokkal, akik
segítettek neki: Bodnár Sándorral, Vágó Nellivel
és Csányi Árpáddal.

TARBAY EDE

•
Jeles napok
Az Állami Bábszinház 10~14 éves gyermekeknek
mutatta be új műsorát. A "jeles napok" a magyar
szóhasználat szerint a különleges, kalendáriumban
is megjelölt, de legalábbis a nép körében még élő

hagyományt követő napok, amelyekhez különle
ges események, szokások, hiedelmek tartoznak.
Egy részük a keresztény vallási ünnepekhez kap
csolódik, de fennmaradtak ősi pogány és középko
ri hiedelmek is,. természetesen népi szokásokká
átalakulva. .

Az Állami Bábszínházban Balogh Géza alkal
mazta színpad ra és rendezte Vargha Balázsnak a
jeles napokról írott összeállítását: Népi játékok bá
bukka! - ahogyan a színlap hirdeti. A művészek

ezúttal nem maradtak a paraván rnögötr, hanem
kijöttek a színpad ra, s a műsor nagyobb részében
maguk is játszva, vagy kezük ön forgatva, táncol
tatva keltették életre a bábokat.

Forgatható korongon a tavasz-nyár-ősz-tél

figuráit villantja fel egyikük. Az alakok kergetik,
de sohasem érik utol egymást. Ebből az alapállás
ból indul a játék, egymás után illusztrálva a négy
évszak jeles napjait.

A produkció betlehemes játékkal kezdődik. A
pásztorok fölkeresik a kis Jézust, a betlehemi bar
langhoz indulnak, miközben csillagok közt angya
lok ereszkednek a barlang fölé. A látvány régi,
aranycsillogású betlehemes szeritképre emlékeztet.
A tél hez tartozik a farsang, a disznótor. a fonóban
a guzsalyozás nótakkal és mókákkal, s végül a tél
temetés a kisze-bábu .elégetésével. Mindezekről a
közönség egy-egy jól megkomponált jelenetet lát
hatott, bábmozgatásokkal és a színészek harsány.
jókedvű, a kicsinyeket állandó lelkesedésben tartó
játékával.

A tavaszt a húsvéti pirostojás. a locsolási szoká
sok és a kakasviadalok, a nyarat a szemiváni tűz

ugrás. a sárkány legyőzése. a Peter-Pál-napi aratá
si szokások. az arató koszorú készítése és útadása
szimbolizálták . Végül "ősszel" a tréfás leánykérés.
a menyasszonyszöktetéssel járó évődések és vigal
mak fejezték be az előadást.

A gyermeksereg nagyon élvezte a szinészek és a
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bábok közös játékát. Az Ambrus Imre tervei sze
rint magyar népi viselet be öltöztetett bábok , vala
mint a színészek játéka, a bábok rnozgatására al
kalmas, ötletes színpad és Sebő Ferenc stílusos ze
néje megérdemelték a nézők elismerését.

Kérdésünk mindössze annyi, vajon a Bábszín
ház gyermeknézőiközül ~ akár fővárosi, vidéki vá
rosból vagy faluról felhozott gyerekekről legyen is
szó - hányan értik például a kisze-bábu elégetését.
a téltemetést vagy a szeritiváni tűzugrást ? A nép
szokások - sajnos - kiveszőben vannak. s ha itt-ott
még fellelhetők, azokról a városi gyermekeknek .- s
a Bábszínház közönsége belőlük verbuválódik .
jóformán fogalmuk sincs, A szép és jó előadást egy
.mesélő'' (narrátor) közremüködése érthetőbbé te

hette volna.
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