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Agócs Attila Dánielné 

Bábjátszás a Budapesti Javítóintézetben 

 

A Budapesti Javítóintézetben dolgozom nevelőként, emellett több mint 30 éve foglalkozom a 

bábművészettel. A tevékenységemet, mint bábkészítő és bábjátékos kezdtem, majd 

„bábjátszás” vezetőként folytattam. Pályafutásom során dolgoztam kisiskolásokkal (5-8. 

osztályosok), tapasztalataimat hasznosítottam kamaszokkal, jelenleg a 14-19 éves, előzetes 

letartóztatásban lévő fiúkkal dolgozom. A Budapesti Javítóintézetben már évek óta 

foglalkozom a bábjátszás meghonosításával, most a „Lépés-Váltás” program keretében egy 

komplex munkafolyamat kialakítására volt lehetőség. 

 

A bábjátszás egy kevéssé ismert műfaj, annak ellenére, hogy az ősi művészetek közé tartozik 

és szerencsére Magyarországon is jelentős hagyományai vannak. Szép előadásokat láthatunk 

pl. a Budapesti Bábszínházban, szerencsére egyre több gyermekekkel foglalkozó 

intézményben is próbálják meghonosítani. Ennek ellenére még mindig sokszor felmerül a 

kérdés mi is az a bábjátszás, hogyan kerül ez egy előzetes letartóztatásban lévő fiúkkal 

foglalkozó intézmény szakmai eszköztárába. 

 

Az ember alapvető tulajdonsága a csodavárás. Ez kíséri végig a gyermekkorát, és ezt őrzi meg 

titkon felnőtt korára is. Erre épülnek a vallások, az ünnepek és a hétköznapok reményei. 

Ebből a csodavárásból született meg valamikor a bábjátszás műfaja is. 

A bábjátszás a legkomplexebb műfaj az előadó művészet területén. Komplex, mert sok 

művészeti ágat fog össze. Nézzük meg, melyek ezek. 

Addig, amíg eljutunk ahhoz, hogy egy bábelőadást meg lehessen jeleníteni, nagyon sokféle 

alkotási folyamatra van szükség, amelyek tulajdonképpen önállóan is művészeti 

tevékenységek. 

A bábjátszás nagyon szorosan kötődik a szépirodalomhoz. A darab kiválasztása, 

dramatizálása feltételezi azt, hogy a bábjátékkal foglalkozók olvasnak, búvárkodnak a 

szépirodalmi művek között és ezek közül választanak a bábjátszásra is alkalmas művet. Mint 

minden előadó művészetnél – ebből talán a színjátszás vagy a filmre történő adaptálás áll a 

legközelebb – a kiválasztott művet sokszor dramatizálni kell. Előfordul az is, hogy a bábjátszó 

saját önálló művet ad elő, a darabot maga írja.   
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A következő a bábjátszáshoz elengedhetetlen művészeti tevékenység a képzőművészet. Amíg 

egy jelenetet elképzelünk, esetleg le is rajzolunk, az olyan, mintha egy képet festenénk. Kép 

is. Színpadkép. Gondoljunk a bábjaink arcára: a kétdimenziójú portréból háromdimenziójú 

„szobor” lesz. A díszletek pedig már konkrét képek, zárt világú festmények.  

 

Majd elkövetkezik a nézők számára is látható eredmény, maga a színjátszás. A bábjátszás 

műfajában éppen úgy jelen vannak a tragédiák és komédiák, mint az élő színpadon. Éppen 

úgy végbemegy a metamorfózis, egy másik személy alakjába bújás, a jelen és távollevés 

egyidejűsége.  

Aztán a zene. Az aláfestő, vagy kísérő zenének fontos szerepe van a hangulat 

megteremtésében, a mondanivaló alátámasztásában. A zene ritmusa meghatározza az előadás 

ritmusát.  

Végül a táncművészet. Először ugyan furcsa elképzelni, hogy mi köze a bábnak a 

bábmozgatásnak a tánchoz, de hamar meg lehet érteni, ha belegondolunk, hogy csak az a báb 

tud tökéletesen táncolni, melynek mozgatója szívében, agyában és testében is ott lüktet 

minden lépés. Ezt a lüktetést adja át a kezében lévő bábnak.  

Megkoronázza mindezt a kézművesség, amely által létrejön, megvalósul az álom.  

 

Természetesen, amíg egy bábdarab eljut a bemutatásig, a rendező, a bábkészítő, a 

díszlettervező, a bábjátékos nem gondolja végig tudatosan, hogy ő most éppen melyik 

művészeti ágban kalandozik. A feladatok szabják meg érdeklődési területeit, a mindennapi 

munkában célorientáltan, szinte automatikusan választ a lehetőségek közül. Az amatőr 

bábjátszásban gyakran előfordul, hogy ugyanazok a személyek írják, dramatizálják a művet, 

készítik a bábokat, a díszletet, állítják vagy akár írják hozzá a zenét és végül ezt 

megkoronázva adják elő a bábjátékot. 

 

A bábjátszás csodás misztérium. Tele van váratlan, meglepő történéssel. A legmeghökkentőbb 

magának, a bábnak a születése. Holt, élettelen anyagból létrejön valami, ami egy óvatlan 

pillanatban valakivé válik. Megmozdul, gesztusai lesznek, és legfőképpen mondanivalója, 

amit feltétlenül közölni is akar. Egy jól sikerült darabnál elhisszük, hogy megtörtént a 

„teremtés”, lelket leheltünk a bábba, és nem csak egy előre megírt és bemutatott szöveget 

mond el, hanem ott és akkor, abban a pillanatban formálódik minden.  
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Ez a műfaj egész embert kíván, egyszerre hat minden érzékre. Ezért van az, hogy egyrészt ép, 

egészségesnek tartott felnőtteknek és gyermekeknek is nagyszerű lehetőség az 

önmegvalósításra, saját maguk megismerésére, az önkifejezésre, másrészt kiváló lehetőség a 

terápiára is. A paraván takarása, az „én vagyok, és mégsem én” attitűdje rengeteg gátlást 

szabadít fel az egyénben. Ugyanakkor a közös előadás figyelme, a figyelem tartósságának 

megkövetelése határozottan jót tesz a türelem fejlesztésének.  

 

Nézzük végig, hogy amíg egy darab elkészül, a bábosokat milyen fejlesztő és terápiás hatások 

érik.  

 

Szövegolvasás-szövegértés: A konkrét cél elérésének érdekében a bábosok rákényszerülnek, 

hogy nagyon sokszor olvassák el a szöveget. Ami az iskolában feladat, itt csak egy eszköz a 

szövegtanulás folyamatában. Amíg nem értik a szöveget, addig a tanulás is lehetetlen. Ezért 

segítséggel vagy a nélkül, el kell juttatni őket a megértés pillanatáig.  Erre kiválóan 

alkalmasak a csoportos beszélgetések.  

Memorizálás: Köztudott, hogy a memória javításának legjobb módszere a memoriterek 

megtanulása. Ebben a munkában a bábszöveg memoriterként való alkalmazása ismét könnyen 

felismerhető célként jelenik meg. Hiszen amíg nem tudja biztosan a szöveget, nem tud a 

bábjára koncentrálni, nem tudja megfelelően mozgatni.  

Beszédkultúra: A biztos szövegtudás megalapozása közben már figyelmünket a beszédre 

irányítjuk. Nem ritka a hadaró, szavakat elharapó, motyogó gyermek. Hogy az elmondott 

szöveg érthető legyen, nagyon sokat kell gyakorolni. Ráadásul a hangos beszédre is ügyelni 

kell, hiszen a paraván elnyeli a hangot. Ugyanerre az időre esik a szerep megformálása is. 

Eljutottunk a végére a szöveg biztos tudásához. De hol vannak még bábok?  

Kézművesség: A rajzolás, festés, ollóhasználat, varrás által a kéz finom mozgásai 

csiszolódnak. S mivel ezek a munkák hetekig tartanak, a monotónia tűrésre is jótékony 

hatással vannak.  

Mozgáskultúra: Az elkészült bábokat mozgatni kell. Minden báb a karakterének megfelelő 

mozgást igényel. S ezt sokszor nem csak a kézfej játékával, hanem az egész test mozgásával 

lehet elérni.  

Koncentráció: A darab előadásához hosszú, gyakran fél órát is meghaladó erős koncentráció 

szükséges. Azt hiszem, nem kell magyarázni, hogy ez milyen hatással van az egyébként 
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dekoncentrált, rövidtávú figyelemmel bíró gyerekekre. És mindez ismét nem erőszak hatására, 

hanem a közös cél érdekében történik, ezért belülről motivál.  

Tolerancia: A paraván mögött a bábosok sokszor képtelen helyzetben játszanak, hogy a 

színpadkép megfelelő legyen. Sokan zsúfolódnak össze nagyon kicsi helyen. Hamar meg kell 

tanulniuk a „békés egymás mellett élést” hiszen a tolakodásnak, lökdösődésnek nincs helye. 

Ugyanilyen megértéssel kell fogadniuk a lassabban tanuló, vagy ügyetlenebbül mozgó társaik 

hosszabb tanulási folyamatát. Gyorsan el kell fogadniuk, hogy mindez a közös eredmény, a 

siker előfeltétele.  

Közösségi élmények: Az egy csoportba tartozó gyerekek óhatatlanul közelebb kerülnek 

egymáshoz. Megértőbbek, megbocsájtóbbak lesznek társaikhoz. Ugyanakkor kritikájuk 

egymás irányába megerősödik, és ez bizony sokszor javít a munka minőségén.  

Sikerélmény: A jól befejezett munka eredménye a siker. Ezért dolgoztak, ezért törték magukat 

szabadidejükben is. Ez erősíti a lelküket, hogy megéri, hogy jót tegyenek.  

 

A Szőlőszem Báb Együttes  

 

Pillantsunk bele most a Szőlőszem Báb Együttes történetébe, munkájába.  

 A Budapesti „Szőlő utcai” Javítóintézetben vagyunk, előzetes letartóztatásban lévő 14-19 

éves fiúk között. A Szőlőszem Báb Együttes története nem a jelen pályázati programmal 

kezdődött. Az első bábdarabunkat körülbelül két és fél évvel ezelőtt rendeztük meg az 

Intézetben, ezt követte még két előadás. Mind a három darab árnyjáték volt.  

Ezek nagyon jó próbálkozások voltak, de nem jelentettek rendszeres munkát. A „Lépés-

Váltás” program támogatásának pontosan azt a lényegi részt köszönhetjük, hogy egy éven 

keresztül heti rendszerességgel folyhatott a munka az Együttesben. Ez alatt az egy év alatt 

három darabot készítettünk el, és mutattunk be. Így visszatekintve az egy évre elmondhatom, 

hogy kemény munka folyt, és sokszor éreztük - jól esően – nagyon fáradtnak magunkat.  

 

Furcsa dolog egy javítóintézetben dolgozni. Hozzánk különböző bűncselekményt elkövetett 

fiatalok kerülnek. Cél, hogy a bűncselekményt is figyelembe véve a fiatal fejlesztésére 

koncentráljunk és ezt minél differenciáltabb eszköztárral tegyük meg. A fejlesztésnek, 

terápiáknak meghatározó része a különböző művészetterápiák, illetve az egyes művészeti 

tevékenységeket felhasználó foglalkozások, melyeknek terápiás jellegűk is van.  
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A báb együttes is ezért jött létre. Az elmúlt egy évben a Lépés-Váltás programban részt vett 

fiatalok kerültek az Együttesbe, a 72 fiatalból kerültek kiválasztásra. Mivel a munka 

alapfeltétele a békés hangulat, ezért soha nem én döntök egy új tag felvételéről.  A csoport 

közösen határoz, annál is inkább, mert ők jobban ismerik egymást. Kizáró ok még, hogy 

bűntársak nem lehetnek együtt. Többször is előfordult már, hogy ügyes, rátermett fiút azért 

kellett elutasítani, mert a bűntársa már a csoport tagja volt.  

Az intézeti rend megszabja, hogy a csoporttagoknak a próbákon kötelező megjelenni. Így a 

kinti iskolával ellentétben hiányzásokkal nincsen gondom. A „kötelező” megjelenés 

könnyebbsége mellett természetesen itt viszont megjelenik az önkéntesség, nem önkéntesség 

kérdése, a belső szándék megléte vagy hiánya, a bevonhatóság és a motiváció tartós 

fenntartása.  

Az intézeti csoportoknak nehézsége még – mondhatni állandó rémálom – a váratlanul érkező 

rendőrségi kihallgatások, tárgyalások, „szabadítások”. Az előadások időpontját sokszor a 

tárgyaláshoz kell igazítanunk. Volt olyan előadásunk, amelynek dátumát azért kellett előbbre 

hoznunk, mert az egyik szereplőnk másnap tárgyalásra ment, és szabadlábra is került.  

 

A bábcsoportban lévők jellemzői: Javítóintézet lévén közös a fiatalokban, hogy valamilyen 

bűncselekményt követtek el és 14-19 éves kor között vannak. Ezen kívül nagyon vegyes 

képességű fiatalokkal találkozunk. Eltérőek az értelmi képességek, az iskolázottsági szint. 

Nem szabad elfelejteni, hogy hiába 14-19 éves fiúkról van szó, sokan még az 5. osztály 

követelményeit sem tudják teljesíteni. A csoportban feltételünk, hogy a tag megbízhatóan 

tudjon szöveget olvasni, és megtanulni.  

Ezen belül nagyon tágan határozzuk meg a felvételi lehetőséget, hiszen vannak kisebb és 

nagyobb szerepek, a sokféle munkafolyamat okán a gyengébb képességű, de a manuális 

munkákban ügyesebb gyerek is aktívan részt tud venni, csak meg kell találni a neki való 

feladatot.   

 

A fiúkkal együtt dolgozva elmondhatom, hogy köztük – ellentétben a kisiskolásokkal végzett 

munkával – a bábvezetői munka nem magányos. Sőt! Számtalan problémát közösen oldunk 

meg. Technikai megoldásoknál pedig egyenesen tőlük várom az ötleteket. Ma már az 

alaptagokkal gyakran vitatkozunk a megoldásokon, győzködjük egymást, és bizony sokszor 

előfordul, hogy az ő megoldásuk a jobb. Talán erre vagyok a legbüszkébb. Hiszen sikerült 

megtanítanom őket a „bábos látásmódra”. 
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A bábjátszás alkotó művészet. Alkotni pedig nem lehet bármilyen lelki állapotban. Ezért az is 

feladatom, hogy ha valakinek tényleg rossz napja van, toleráljam. Az is, hogy észrevegyem, 

ha csak hiszti, és kirángassam abból a lelki állapotból. Nagyon sokszor dicsérek, hiszek a 

pozitív megerősítés erejében. Ők pedig elviselik tőlem, ahogy közeledik az előadás pillanata 

én, aki egyébként nyugodt ember vagyok, egyre jobban kicserélődöm, kiabálok és izgága 

leszek. Ezek a kölcsönös megértések.  

Most nézzük meg hogyan zajlott konkrétan az alkotói folyamat ez alatt az egy év alatt. 

A munka a darab kiválasztásával kezdődik. Ez általában a bábvezető feladata. Az első 

darabunknál így is történt. Tamási Áron: A szegény ördög című darabját választottam. Ezt a 

darabot korábban már megrendeztem egy másik csoportomnál. Gyönyörű, de hosszú és nehéz 

darab.  Itt a szövegtanulással indult a dolog. Kesztyűsbábokkal játszottunk.  

A kesztyűsbábok készítésénél a fiúk csak részfeladatokban tudtak segítni. Pl.: Kezek, lábak, 

csizmák stb. varrása. De a két háttérdíszlet megfestése is az ő feladatuk volt.  

Ennél a darabnál szembesültek először azzal a ténnyel, hogy a bábjátszás nehéz fizikai 

munka. Erejük teljében lévő, rendszeresen kondizó fiúkról lévén szó, nagy döbbenet volt 

számomra az a tény, hogy fél órán keresztül magas tartásban tartani a kezüket nagyon fárasztó 

dolog. Új feladat volt a bábmozgatás megtanulása is, hiszen a régi tagok sem dolgoztak még 

kesztyűs bábbal.  

 

A második bemutatására szánt darabunk Andersen: Az ólomkatona című meséje volt. 

Árnyjátékban dolgoztuk fel. Ezt a darabot az elejétől a végéig közösen csináltuk. Ők 

választották a mesét, együtt dramatizáltuk, ők tervezték és készítették hozzá a bábokat. Együtt 

határoztuk meg a színpadképeket. Az egyetlen, amiben én döntöttem, az a zene volt. A zene 

időtartama határozta meg végül is a bábdarab hosszúságát. Szép, lírai darabbá sikeredett.  

 

Az első év utolsó hónapja a 3. előadás előkészítésével telt. A darabot én írtam, címe: Az 

álom. A két síkon játszódó történet feldolgozásához két különböző bábtechnikát 

alkalmaztunk. A jelenben történő dolgokat kesztyűs bábok, az álom történéseit marionett 

bábuk jelenítik meg. Ez a darab átlagon felül nehéz.  

A kesztyűs bábot már ismerték páran a régiek közül. Így csak az újabbaknak volt meglepetés 

a fárasztó kéztartás. Marionettel azonban még senki nem találkozott. Ráadásul a marionett 

báburól csak akkor derül ki, hogy mire képes, mikor már feldamilozva teljesen elkészül. 
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Bizony javítgattuk eleget őket, mire „hozták” a szerepüket. A marionett bábuk elkészítése 

talán a legnehezebb feladat, a munkafolyamatok nagy része rám hárult, de a részfeladatokban 

(kéz, kesztyű stb.) a fiúk is nagyon aktívan részt vettek. Ennek az alkotói folyamatnak a 

különlegessége, hogy az elkészült bábot mindenkinek magának kell életre kelteni. Amikor 

tulajdonosához kerül a báb, attól a pillanattól mindenki megpróbálja a maga képére formálni 

(damil újrakötése, rövidítés, toldás). A marionett számok apró kis jelenetekből állnak össze. 

Ezeket a bábmozgató fiúk 2-3 fős csoportja már önállóan tervezte meg, és adta elő. A 

jelenetekben nincs szöveg, a koreográfia megbeszélése és megtanulása volt az ő feladatuk. 

Mindenki megoldotta, bár eltérő minőségben.  

Az én növendékeim nem képzett bábszínészek. Nem tanultak beszédtechnikát, bábmozgatást, 

zenét. Sokszor kell ezt eszembe juttatnom, amikor a türelmetlenségem vinne már tovább, de a 

produkció még mindig nem az igazi.  

 

Mindhárom munka természetesen a darabok bemutatásával zárult, amelyen nem csak a 

programban részt vett növendékek voltak jelen, hanem láthatta az összes fiatal, a velük 

foglalkozó felnőttek, a vezetők, illetve több alkalommal külső meghívottak is voltak. 

Láthattuk, hogy az, amíg eljutottunk egy előadás megvalósíthatóságig, milyen hosszú, kitartó 

folyamaton kellett keresztül menni az Együttes tagjainak. Fontos volt, hogy az egyes fázisok, 

a részfeladatok (bábkészítés, díszletezés, stb.) egy teljes egésszé, egy alkotássá, egy művészi 

produkcióvá álljanak össze, amely a benne lévők mellett hatást gyakorol a nézőkre is.  

A munka vezetése közben mi látjuk, hogy az egyes fiatalok képességei hogyan fejlődnek a 

tevékenységek közben, kinek a szövegértése, kinek a tanulása vagy éppen a kézügyessége. 

Számukra a közös munka öröme mellett meghatározó, hogy az előadás alatt 

megtapasztalhatják, közvetlen élményük van arról, hogy miért volt fontos a kitartás, a pontos 

munka, egymás segítése, a türelem. A nézők tapsa és elismerése biztos és egyértelmű 

visszajelzés, ami motivációt adhat a következő előadásra vagy más munka-folyamatokban 

való hasonló részvételre. 

 

Végig gondolva az elmúlt évet, úgy vélem, termékeny időszakot zártunk. Reméljük, hogy egy 

kis pihenő után újra összejön a csapat, lesznek újabb lehetőségeink, hogy következő álmot 

megvalósíthassuk.  

 


