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KEDVES ÖTLETTÁR-OLVASÓ!
Az Ötlettár ötödik, őszi száma most rendkívüli tartalom
mal jelentkezik. Lovas Zsuzsanna evangélikus hitoktató 
jegyzetét, több év munkájának leszűrt tapasztalatát adjuk 
most közre azzal a céllal, hogy mindenki, aki szívesen bá- 
bozna a gyülekezeti vagy iskolai hittancsoportjával, báto
rítást, új ötleteket és szakmai segítséget kapjon ehhez a 
munkájához.

A Gyermekbizottság 2002-ben országos evangélikus 
bábversenyt szervezett, ahol újból megtapasztaltuk, hogy 
a gyermekek rendkívül élvezik a bábozás műfaját, a bib
liai történetek effajta elsajátítását -  m int nézők, mint elő
adók egyaránt. Az Ötlettár jelenlegi száma bátorításul sze
retne szolgálni a lelkészek, pedagógusok felé, hogy a le
hetőségeikhez képest bátran alkalmazzák a művészetnek 
ezt a kreatív, gyermekközpontú ágát a hittanórákon vagy 
más gyülekezeti alkalmakon.

A tavalyi bábverseny pozitív tapasztalatai alapján a Gyer
mekbizottság idén is megszervezi az országos evangéli
kus bábversenyt, melynek 2003. február 8-án a kőbányai 
evangélikus gyülekezet ad otthont. Jézus csodatételei és 
példázatai a kiírt témakör, melyet a gyerekek eljátszhat
nak. A darabok időtartama nem lehet több 15 percnél. A 
gyerekek kizárólag saját maguk által készített bábokat 
használhatnak. Jelentkezni az újság közepén található 
jelentkezési lapon lehet, 2003. január 8-ig.

Isten áldja meg a gyermekek között végzett munkán
kat!

Balog Eszter 
gyermekmunka-referens

Ne várj nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömök. 
Apró, piciny szirom-csodák, 
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Reményik Sándor

BEVEZETŐ

A mi „apró, piciny szirom-csodáink" azok a csillogó gyer
mekszemek és azok a „mágikus" bábok, amelyekkel ér
zékelhetőbbé, láthatóbbá tesszük hitünket. Jól tudom, hogy 
a hit nem ember munkája, hogy egyedül kudarcot vallha
tunk, de a Szentlélek segítségével nem csupán szívünk 
rejtekében élhetjük meg hitünket, hanem belső indíttatás
ból játszani is tudunk. A bábtörténet lapjait lapozgatva 
minden korban, helyen és időben találkozunk vallási té
májú bábjátékkal. Mindig fontos volt az embernek, hogy 
„helye legyen" a teremtett világban, s hogy ne szakadjon 
el Teremtőjétől, az Úrtól. A templomi bábjátékkal -  m int 
kifejezéssel -  a középkorban találkozunk először. Ott, ahol 
a színház „újraéledése" is elindult: az oltár lábainál. Kr. u. 
354-ben pápai rendeletre Krisztus születésének ünnepén

jászolt állítottak a római templomokban. A felállított jászol 
mellett mondták el a szent legendát. Később megjelení
tették a történet többi szereplőjét is, de ezek a fa-, esetleg 
agyagbábuk még nem mozogtak. Ezek az álló figurák 
lettek a későbbi betlehemezés ősei. Európai vallási bábjá
tékaink a 10. században új történettel bővültek: a tizenkét 
velencei szűz elrablását megörökítő játékkal -  a mai ma
rionettfigurák őseivel. Kb. a 12. századtól már több bibliai 
történetet mutattak be bábokkal, de ezzel együtt járt az 
is, hogy előkerültek olyan szereplők, amelyeknek már nem 
volt helye a templom falain belül. Így a bábjáték egy része 
már elhagyta a templomot. Különvált a bábjáték -  vásári 
és egyéb előadás -  a hitéletet szolgáló, tiszta erkölcsi érté
keket felmutató, bibliai történeteket bemutató templomi 
bábjátéktól.

Néhány évvel ezelőtt tartott előadásaimnak még azt a 
címet adtam, hogy A vallási bábjáték alkalmazása a hit
oktatásban. Ma már igen erőteljesen megkülönböztetem 
a vallási és a keresztény szó tartalmát. Ezeket az évek so
rán szerzett tapasztalataimat szeretném átadni azoknak, 
akik szeretik a bábot, kifejezésformájában megtalálják 
azt az eszközt, amely a keresztény nevelésben segítőjük
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lehet. Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy a hittanta
nításban vagy a keresztény élet bármely területén, ahol ezt 
az eszközt alkalmazzuk, elsősorban hitünk és a keresz
ténység szellemisége kell, hogy érvényesüljön. A bábjá
ték, illetve a bábszínpad rendelkezik sajátosságokkal, ami
ket illik tiszteletben tartani, de nem mindenáron. Kivételt 
kell, hogy képezzenek azok a „megoldások", melyek te
ológiánkból adódóan sajátosságai a kereszténységnek. 
Röviden és egyszerűen: habár a bábjáték egy „megtanu
landó művészet", ha nem egyezik a megjelenítendő gon
dolat a báb szabályaival, akkor inkább ez utóbbit csorbít
suk, mintsem a teológiai mondanivalót.

Szeretném megköszönni Simonfai Ferenc evangélikus 
lelkész, drága Feri bácsi támogatását és biztatását. Az ő 
lelki vezetésének eredményeként végzem munkámat és 
szolgálatomat az evangélikus egyházban. Külön köszöne
tet szeretnék mondani Duró Győzőnek a jegyzet elkészíté
séhez nyújtott segítségéért.

A bábjáték többféle felhasználásához sok sikert és jó 
játékot kívánok!

Szeretettel:
Lovas Zsuzsanna
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BÁBJÁTÉK A HITOKTATÁSBAN
Vegyük végig ezeket a lehetőségeket a hitoktatásban ab
ból a szempontból, hogy milyen munkálatokból tevődik 
össze egy bábjáték színpadi megvalósítása, mit kell tenni 
addig, míg egy történetből előadható bábdarab lesz. Ak
kor is ezt nézzük végig, ha nem a teljes munkafolyamat a 
cél, csak annak részleges megvalósítása. Ha arra is gon
dolna most a hitoktatótársam, hogy „Én nem akarok egy 
előadást sem létrehozni, minek ez nekem?" -  mégis azt 
ajánlom, legalább egyszer olvassák végig, és fogadják 
szeretettel azokat a munka(alkotás)részeket, amelyeket 
most le fogok írni. Ezt azért kérem és teszem, mert az elő
adás megszervezése lehet, hogy egy egész évi hittantaní
tás eredménye lesz, persze nem egy színházi előadás igé
nyével.

A hitoktatásban más a cél: elsősorban az anyag elsajá
títása, illetve hogy a hittanórán tanultak ne csupán a meg
tanulandó információk szintjén maradjanak, hanem -  ér
zelmi és gondolati hatások segítségével -  egyengessék 
útját a hitre vezetendő gyermeknek. Ebben az esetben a 
báb egy eszköz, amely játszani, érezni és alkotni késztet. 
Különös világa lehetőséget ad arra is, hogy minden korosz
tályban alkalmazzuk, mivel a bábtechnikák világa majd-

Bevezető
hogynem kimeríthetetlen. Arra is alkalmat teremt, hogy 
egészséges, jó képességű vagy gyengébb, esetleg sérült 
gyermekek is foglalkozhassanak vele. (Volt olyan tábo
rom, ahová egy vak leány is jött. Bevallom, igen féltem, 
hogy milyen élményt tud majd adni neki a bábozás. De bol
dog volt, mert hallotta a hangokat, és -  amire én nem is 
gondoltam -  érezhette a formákat. Az általa már hallott 
darabok bábjait a kezébe vette, és formájuk alapján be 
tudta azonosítani a figurákat.)

M ielőtt még részletesebben megismerkednénk a báb
játék születésével, még egy fontos dolgot el kell dönteni a 
munka első lépéseként: a hittanórára választott techni
kánk csupán a báb, vagy előadást is (szeretetvendégség, 
tanévzáró stb.) szeretnénk tartani. Azért fontos ezt a mun
ka elején meghatározni, mert majd látni fogjuk, hogy 
más-más hangsúlyt kapnak a feladatrészek a különböző 
célok megfogalmazása esetén.

Először ismerkedjünk meg egy 1992-ben, az Evangéli
kus Hittudományi Egyetemen megtartott nyári katecheti- 
kai tanfolyam számára készült jegyzettel, amely sűrítve 
tartalmazza a bábjáték legfontosabb alapszabályait, va
lamint azt, hogyan lehet segítségünkre a hittantanításban.

Bábozás a hitokatatásban
E rövid kis jegyzet segítséget szeretne nyújtani mindazok
nak a hitoktatóknak, akik a gyermekek hitépítése során 
érdekes és emlékezetes órák megtartására törekednek. 
Persze az igényes oktató több megoldás közül válogathat 
-  például zenés óratartás, kirándulásokkal színesített együtt- 
lét —, mégis különös gonddal szeretném figyelmükbe aján
lani a bábozás adta lehetőségeket.

A bábozás összetettsége révén különösen alkalmas a 
hitoktatásba történő beépítésre.

Természetesen arra nincs szükség, hogy színházi igé
nyességgel alkalmazzuk a bábozást az órákon. Elég, ha a

bábjátékot és a bábkészítést használjuk fel a gyermekek 
nevelésében.

Mi a bábozás?
Bábozni nem csak előre elkészített bábokkal lehet. 
Alkalmas a játékra a kezünk, de a környezetünkben 
található tárgyak (gyufásdoboz, kendő, ceruza stb.) is. 
A bábok életre keltését pontos mozgatásukkal érhet
jük el.
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JÓ JÁTÉK A KESZTYŰ, A SÁL, A KENDŐ

Legegyszerűbben e tárgyakkal játszhatunk.
Mi lehet például a kendő? Nézzük Ruth könyvét!
■ Sötét, vastag anyagú kendő: öregasszony (Naomi)
■ Mintás selyemkendő: egy fiatalasszony (Orpá)
■ Egyszínű világos muszlinkendő: fiatal lány (Ruth)

Mi lehet például a kesztyű? Nézzük József és testvérei tör
ténetét!
■ Vastag, kötött, ötujjas kesztyű: Jákob
■ Ötujjas kesztyű más-más színben, kicsit vékonyabb kö- 

tésűek: József testvérei
■ Színes, finom anyagú ötujjas kesztyű: József

Ezek a tárgyak felhasználhatóak minden alakítás, formá
zás, kiegészítés nélkül, de kevés változtatással tovább is 
fejleszthetjük őket.

Például egy fej a kesztyűre vagy egy fakanál a kendőbe.

Így lassan érdemes arról is beszélnünk, milyenek azok a 
bábok, melyek a legegyszerűbben elkészíthetők.

Például néhány perc alatt készíthetünk zacskóbábot.

Elég, ha az arcformát felragasztjuk, és megrajzoljuk a sze
meket meg a szájat. Ezzel állatokat, virágokat is meg tu 
dunk formálni. Legjobb, ha a szemet és a szájat is ragaszt
juk.

SÍKBÁBOK

E bábtípusnak több változata is van. A legegyszerűbb az 
alulról vagy felülről mozgatott egyszínoldalas báb. Ha alul
ról mozgatjuk a bábot, akkor magunk előtt tartva vagy 
paravánon játszhatunk.

A felülről mozgatott báb előnye, hogy asztalon lehet ve
le játszani.

Ennek a bábnak továbbfejlesztett fajtája, ha a bábnak
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háta is van. Persze nem feltétlenül kell megegyeznie az 
első oldal ábrájával, így már „átváltozni" is tud a bábunk.

E bábfajtát számtalan formában variálhatjuk!
Az egyik legősibb bábforma az álarc. Színvonalas fel- 

használását a papír megformázásával érhetjük el. Álarcké
szítésnél a legegyszerűbben felhasználható anyag a hul
lámpapír. Ennél az anyagnál érdemes kihasználni a bor
dázat adta lehetőségeket.

Minden anyagnak, amellyel dolgozunk, vegyük figye
lembe a tulajdonságait, lehetőségeit. Így olyan alko
tásokat hozhatunk létre, amelyek mélyebb értelmű 
kifejezőivé válnak játékunknak.

Ezenkívül készíthetünk műanyagból és terményekből is 
álarcot. Érdekes játékot hozhatunk létre, ha tököt vagy 
dinnyét vágunk ki, mintha álarc lenne, majd asztalra téve 
gyertyával megvilágítjuk a fejeket.

A szereplők különbözőségét mér a termény kiválasztá
sánál is figyelembe kell venni. Játékunkat változatossá te
hetjük, ha különböző gyertyákat használunk a belső meg
világításra.

Ezt az asztalon a történet „rögtönzött" eljátszásához 
ajánlom (például táborban este).

Eszter könyvét javaslom, melynek cselekményvázlatát 
az alábbiakban vázolom.

Ahasvérós király hívatja Vasti királynét (két nagyobb 
báb, köztük több kisebb), de Vasti nem jön. Ahasvérós meg
haragszik, Vastit elküldik, Esztert kiválasztják (itt el kell 
fújni Vasti bábjában a gyertyát, mely lekerül a színről), majd 
Vasti helyébe több báb kerül. Amelyikkel éppen játszunk, 
amelyik „szereplőt" nézi a király, abban ég a gyertya.

Ötletek a szerepkhez 
Ahasvérós király -  görögdinnye 
Vasti királyné -  sárgadinnye 
udvartartás -  idénygyümölcs, a két udvartartás 

különbözik
Mordokaj 
Bigtán és Teres 
Hámán 
Eszter 
Sísán

-  hosszúkás főzőtök
-  egész kicsi sárgadinnye
-  ugyanaz, mint a király, de kisebb
-  csillagtök
-  Mordokájjal azonos

Az azonos terményből készülő bábok természetesen más
képpen vannak megformázva!



Eszter könyve
Eszter „vére": tök és tökfélék
1. csillagtök
2. lopótök
3 .  főzőtök

MIKOR ÉS HOGYAN ALKALMAZZUNK BÁBOZÁST 
AZ ÓRÁN?

Ha az órán vett anyag begyakorlását szeretnénk elérni, 
legjobb, ha tárgyainkkal, eszközeinkkel, előre elkészített 
bábjainkkal bábjáték formájában történik a lecke vissza
kérdezése.

Azt viszont tartsuk szem előtt, hogy a bábjáték nem 
bírja el a hosszú szövegmondást, az egy helyben álló 
figurák nem hatnak. Ezért a történetek minden cse
lekményes részét jeleníttessük meg a gyermekekkel. 
Jobban megjegyzik, mintha csak elmondatjuk velük.

Például: Nőé kiküldi a galambot -  ezt ne csak mondjuk, 
hanem Nőé a galambot szólítsa meg, a galamb pedig re
püljön el stb.

Ahasvérós „vére": egyéb gyümölcsök
1. görögdinnye
2. sárgadinnye
3. alma
4. körte

2 .

Amennyiben ismétlés, házi feladat vagy szeretetven- 
dégség keretén belül választjuk a bábozást, legeredmé
nyesebben a bábkészítést alkalmazhatjuk. Hagyjuk alkot
ni a gyermekeket, de mindig pontosan meghatározott té
mában és céllal.

Minden ilyen foglalkozás után adjunk lehetőséget az 
elkészült alkotások bemutatására, esetleg játékra is!

Érdemes figyelmünket Jézus életének feldolgozására for
dítani. Mivel e témában folyamatosan ugyanazokkal a 
figurákkal foglalkozunk, megéri a fáradságot, hogy óráin
kon az új szereplőket elkészítsük. így kevés munkával fo 
lyamatossá tehetjük az anyag bábjáték formájában törté
nő feldolgozását.

(Ha ezt alkalmazza a hitoktató, minden új csoportjával 
érdemes a szereplőket újból elkészíteni!)

Most kis lépésekben ismerkedjünk meg azzal, hogy a vá
lasztott szövegünkből hogyan lesz előadás, amelyet a né
zők és a bábozók is élvezhetnek. Senki ne ijedjen meg, 
nem bonyo lu lt-azért részletezem ilyen aprólékossággal, 
hogy segítségére legyek minden bábjátékhoz kedvet ka
pott testvéremnek. (A jegyzet a teljesség igénye nélkül 
készül, de hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ma már 
több olyan bábjátékról szóló könyv van, melyekből tovább 
képezhetjük magunkat.) Természetesen nem mellőzve 
azt, hogy melyik munkafázis mi módón alkalmazható az 
órán. Vannak esetek, amikor a munkafázisok felcserélőd
nek, esetleg kimaradnak, például bábok vásárlása esetén, 
nyomtatásban megjelent szövegkönyv használatánál. Et
től még nagyon jól játszhatunk, és lehet sikeres az előadás.

Munkafázisok
1. Darabválasztás
2. Szövegkönyv, dramaturgia, (szereposztás)
3. Tervezés: bábok, színpadkép és technikai, zenei betétek

Előadásra készülve
4. Olvasópróba
5. Bábok, díszletek elkészítése
6. Technikai beállító próbák (egy-két alkalom)
7. Próbák zenei betétekkel
8. Főpróba/felújító próba
9. Előadás/előadások

DARABVÁLASZTÁS

A hitoktató esetében ez a legtöbb esetben adott. Az órai 
munkát természetesen meg kell különböztetnünk attól, 
amikor előadásra készülünk. Első dolgunk, hogy megha
tározzunk, hogy milyen életkorú gyermekekkel dolgozunk, 
s ennek függvényében válasszunk megfelelő pedagógiai 
és módszertani eszközöket. Darabválasztásunk (ha nem a 
tankönyvet követjük) a mi felelősségünk. Ezért az alábbi
akat kell megfontolnunk:

Ha bibliai témát kezdünk feldolgozni, végig kell gon-

3.

4.

3.2.

1.

1 .
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dolnunk, mennyire térhetünk el az „eredeti" szövegtől, és 
azt is, hogy melyik fordítást vesszük alapul (a Károli Gáspár- 
vagy Békés-Dalos-féle fordítást, esetleg a verses Arany 
János-szövegezést?).

Ha nem a Bibliát, illetve bibliai témát választunk, mér
legelnünk kell, hogyan építsük fel a darabot, nehogy ked
vessé tegyük a rosszat, és taszítóvá váljon a jó. (Kedvessé 
váló ördögök a színpadon nem a bűn ellen motiválnak!)

Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen korú gyermekekkel kap
csolódhatunk be ebbe a munkába, tapasztalni fogjuk, 
hogy mindegyik korosztállyal élményt nyújt a bábozás, ha 
az ő szintjükön tudunk velük foglalkozni.

A darabválasztáshoz szükséges háttérmunkák (színhá
zakban ezt nagyrészt a dramaturg végzi el): történelmi kor 
megismerése, a helyszín sajátosságai, a ruházat, társadal
mi szokások, építkezési jellegzetességek, néprajzi ismere
tek, zenei világ, jelképek és hasonlók. Az ilyen kutató
munkába már a könyvet lapozni és beszélni tudó gyerme
keket is be lehet vonni. El lehet menni velük könyvtárba, 
múzeumba, lehet együtt zenét hallgatni stb. Majd az így 
összegyűjtött információkat beépítjük a további lépéseink
be. Miután megismerkedtünk a választott történet bibliai 
koréval, gondoljuk végig, hogy számunkra és gyermekeink 
számára mi az adott téma mondanivalója. M it helyezünk 
a középpontba, mi legyen történetünkben Isten üzenete. 
(Mivel minden történetnek több üzenete is van, célszerű 
ezt meghatározni.)

SZÖVEGKÖNYV ÉS DRAMATURGIA (szereposztás)

A vallási témájú bábjáték szövegkönyvét annyival kötöt- 
tebb elkészíteni, hogy nem kerülhetünk meg fontos sza
bályokat. Ilyen szabály például az Újszövetségben Jézus 
„működése". Addig, míg más istenes játékokban megen
gedhető, hogy egy istenség akár egy mozdulatával csodát 
varázsoljon, addig -  bár a bábjáték játékstílusa megen
gedné -  ml nem tehetjük meg. Jézus az Ige által hat, gyó
gyít, változtat meg maga körül mindent.

A szövegkönyv elkészítése előtt el kell döntenem: úgy 
akarom játékká tenni a történetet, hogy az eredeti jelzé
seket megtartom, vagy sem? Mit jelent ez?

Vegyük például A gazdag és Lázár történetét. „A  ku
tyák nyaldosták a sebeit" -  a kutya mint a zsidóság meg
vetett állata mintegy fokozása Lázár kiszolgáltatottságá
nak -  eredetileg. Mi viszont értelmezhetjük ezt úgy is, 
hogy még az állatban is több emberség volt, mint a gazdag 
emberben.

Nem véletlenül vettem előre ezt a példát, mivel sok vita 
folyik arról, hogy mennyire szabad eltérnünk a bibliai szö
vegtől. De ez a kis példa máris bemutatja, hogy az, ha me
reven ragaszkodunk a nyomtatott szöveghez, még nem 
biztosíték arra, hogy az eredeti jelentésében dolgozzuk fel 
a történetet.

Fontos, hogy ha az órán ugyanazt többször több cso
portnak tanítjuk, és az eszközöket továbbvisszük, azt ne 
tekintsük megváltoztathatatlannak. Minden csoport érez
hesse, hogy övé a darab, legyenek a szerepek személyre 
szólóak. Ha szereplőt kell cserélni, változtassunk egy kicsit 
a szövegen, hogy a játszó sajátjának érezhesse azt.

Figyelembe kell vennem, és össze kell dolgoznom, hogy
-  milyen képességű gyermekeim vannak,
-  milyen bábtechnikát választok,
-  m it kell a színpadon vagy az órán a bábtechnikának, 

díszletnek tudnia (például repülni fog a bábom, vagy meg
jelenik egy írás a falon) stb.

Itt van különbség az órai és előadási munka között. Az 
órai foglalkozáson a spontán szövegmondás, az önálló szö
vegalkotás sokszor célravezetőbb, mintha előre írt szöve
get adnánk a gyermekek kezébe. Leggyakrabban e mun
kafázisban követünk el hibát azzal, hogy elfelejtjük, a báb 
milyen sok mindent képes megmutatni.

A szépen megalkotott képek (nem festett képekre, ha
nem színpadképre gondolok) helyett mesélővei mondatjuk 
el mindazt, ami megmutatható lenne! Nincs más Ilyen élő 
művészeti ág, amely a csodákat ott és akkor létre tudná 
hozni, és a lehetőség mégis kihasználatlanul marad. Igaz 
ugyan, hogy Jézus az ige által hat, de az ige, a szöveg nem 
zárja ki annak megvalósítását. Főleg igaz ez az ószövetségi 
történetekre, amelyek meseszerű elemek segítségével mu
tatják be az eseményeket. Mind a játszó, mind a néző sok
kal jobban megjegyez egy látványban megjelenő égő csip
kebokrot, mintha ugyanezt csak egy mesélőtői hallja.

A szövegkönyv elkészítésénél azt is figyelembe kell ven
ni, hogy az adott korosztály, amellyel dolgozom, ismeri-e 
azokat a szavakat, fogalmakat, amelyek a történetemben 
szerepelnek.

Kisebb gyermekekkel foglalkozó kollégák figyelmébe 
ajánlom a gyermekbibliákat, az o tt elhangzó szavak, mon
datok közelebb állnak a gyermekekhez.

BÁBOK, DÍSZLETEK ELKÉSZÍTÉSE

Remélem, némi ötletet és segítséget máris találtak e kis 
jegyzetben. Persze, ha felkeltettem érdeklődésüket, nem 
árt egy-egy tanfolyamon vagy nyári táboron részt venni, és 
jobban elmélyülni a bábos fogásokban.

A bábszínpadon megváltoznak az emberi arányok. Min
dig hangsúlyos a fej, és fontos a tekintet, amiből az követ
kezik, hogy arc nélküli bábu csak meghatározott drama
turgiai céllal készíthető. A tervezés során megformáltuk, 
meghatároztuk a bábok tulajdonságait. Ezeket a formai és 
dramaturgiai követelményeket kell most a választott báb
technikára alkalmazni. Figyeljenek mindig a színpadkép
re, vagyis az összhangra. Vegyék figyelembe, hol játsza
nak, mit láthat a játékból a néző. Vigyázat: a túl színes 
sokkal rosszabb, mint a kissé egyszerűbb!
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Dolgozhatnak egész vagy félparavánnal. Ha egész pa
ravánnál játszunk, a játékos nem látszódhat ki, a díszlete
ket olyanra tervezzék és készítsék, ami könnyen a para
vánra vagy egyéb segédletre rögzíthető. Nagy előnye a 
bábszínháznak, hogy a díszletek is „csodára képesek" 
(égő csipkebokor, Illés szekere), így ezeket a feladatokat 
is meg lehet (kell) oldani. A félparavános játék esetében 
a játszók látszanak. A félparaván előnye, hogy kevésbé 
fogja le a hangot. Mindenkinek ajánlom figyelmébe az 
asztali bábjátékot és a Tittiri bábszínházat (ami ma már 
kicsi, nyakba akasztható vagy asztalra tehető dobozszín- 
házacskát jelent, egy-két játékossal). Az egyszerű árnyjá
tékot vetítővel (írás- vagy diavetítő, lámpa, gyertya) is 
megvilágíthatjuk, de arra mindenképp törekedjünk, hogy 
a fényforrás ne látszódjék túlságosan bele a vászonba.

A bábokat és díszleteket ne készítsük teljesen készre a 
beállító próbák előtt, mivel o tt még kiderülhet, hogy a já 
tékban mit tudunk megvalósítani és m it nem. Igaz, hogy 
egész kedves és jó bábokat lehet ma már vásárolni külön
féle textilkészítőknél, de ne feledjék, hogy a báb- és dísz
letkészítés munkálatai a gyülekezet számára kiváló alkal
mat jelenthetnek a fiatalok és idősebbek együttműködé
sére.

TECHNIKAI ÉS BEÁLLÍTÓ PRÓBÁK

Ennek a munkafázisnak még nem az a célja, hogy el- 
játsszuk a darabot, hanem csak azt gyakoroljuk be, hon
nan jövünk, m it kell megtenni, merre kell bemenni, kinéz
ni, kutat tekerni stb. Itt derül ki, hogy a szövegkönyvben 
leírtak és a megvalósítható játék között mi a különbség.

Ne ragaszkodjunk mereven eredeti elképzelésünkhöz, 
vegyük figyelembe, hogy technikailag és emberileg mit 
tudunk megvalósítani. Változtassunk együtt! Nem a teljes 
szöveggel dolgozunk, hanem a játék folyamatosságának 
biztosítására törekszünk. Bepróbáljuk a csodákat. Meg
komponáljuk a világítást, a jelenetek váltakozását, átkö
tését, ritmusát, a zene megszólalását.

A technikai próbák után végezzük el a bábokon és dísz
leteken, valamint a szövegkönyvben a szükséges változ
tatásokat, módosításokat, és fejezzük be a munkálatokat.

PRÓBÁK

Mindenkinek nagyon megjöhet, de akár el is mehet a ked
ve a bábozástól. Ezért is fontos, hogy a beállító próbákon 
lebonyolíthatóvá alakítsuk a darabot, mivel a mozgás meg
tervezése után már a teljes szöveggel kell dolgoznunk. Min
denki kialakíthatja a maga „rendezői" stílusát. Lehet a 
darabot jelenetenként próbálni és később összeállítani, de 
lehet folyamatosan is haladni. Gyerekcsoportoknál én az 
utóbbit javaslom.

Fontos a szövegmondás, a báb helyes mozgatása (ne 
csússzon le vagy fel, jól látható legyen a tekintete, tudjon 
ülni, állni, feküdni stb.)

Minél többet próbálunk, annál jobban beállíthatjuk a 
technikát is.

Próbák közben készítsünk a javított szövegkönyv alap
ján pontos technikai forgatókönyvet, amely azt tartalmaz
za, hogy mikor milyen a világítás, mikor milyen zene 
mennyire hangosan szólal meg stb.

Fontos szereplő a technika, tehát erre is jól osszuk a 
„szerepet".

Próbálni olyan darabnál is kell, amelyet régen játszot
tunk. Ezt nevezzük felújító próbának.

Főpróba

Hívjunk meg olyan barátokat a főpróbára, akikre nem ha
ragszunk meg, ha őszintén elmondják a véleményüket. 
Próbáljuk meg úgy eljátszani a darabot, mintha már elő
adás lenne. A főpróba után kérdezzük meg a nézőket, mi
ről mi a véleményük. Gondolkodjunk el azon, amit monda
nak, és azon, hogy mit akarunk megváltoztatni és mit nem.

Vigyázat! Amit meg kell magyarázni ahhoz, hogy ért
sék, az nem megfelelő!

Gondoljuk még egyszer végig:
■ Határozottan kezdődik-e el a darab?
■ Tisztáztuk-e, ki mikor és miért van a színen?
■ Csak az a báb mozog-e, amelyik beszél?
■ Érthető-e a történet?
■ Milyen hatást váltanak ki a bábok megjelenésükkel?
■ Érthetően mondják-e a szöveget?
■ Nem lett az egész nagyon hosszú (esetleg unalmas)?
■ Befejeződött a darab? (Érthető-e, hogy vége van, vagy 

csak úgy abbamarad?)
■ Jól láthatóak-e a bábok? (Nem játszunk-e túlságosan 

mélyen a paraván mögött?)
■ Nem hangos-e a zene?
■ Nem zavaró-e a világítás?
■ Nincsenek-e nevetséges „közlekedések"? (Nem jár

nak-e át a szereplők a falon stb.?) Még mindig nem ké
ső változtatni, esetleg rövidíteni a játékon.

Felújító próba

Erre akkor van szükség, ha régen játszottuk a darabot. 
Keverednek benne a technikai és a főpróba feladatai. So
ha ne játsszunk felújító próba nélkül hosszabb kihagyás 
után! Arra is figyeljünk -  ha más helyen játszunk, mint 
előző alkalommal - ,  hogy az előadás hatását nem rontja- 
e valami (egy rossz helyen lévő ajtó vagy ablak, jól fognak- 
e látni a nézők, milyen lesz a hangosítás stb.).
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„Mihelyt a bábu általános cselekvési sémája kialakult, 
és már látom, hogy a következő próbák nem adnak 
semmi újat. (...) Ekkor behívom egész házam népét: 
fiamat, lányomat, a háztartási alkalmazottakat. Le
ültetem őket a pamlagra, és bemutatom nekik az új 
számot. Most új nézőkkel állok szemben, és ez aka
ratlanul is új színészi emóciókat ébreszt bennem. (...) 
Miután bemutattam a műsorszámot házam népe 
előtt, és mindenki elmondta észrevételeit, akkor új
ból próbálni kezdek. (...) Több ilyen próbaciklus után 
végül bekövetkezik a pillanat, amikor már halasztha
tatlanul látszik, hogy nagyobb számú nézőközönség 
előtt is bemutassam munkámat. Ilyenkor meghívom 
minden ismerősömet, lakásom minden székét össze
hordom, és dolgozószobámban kis nézőteret rende
zek be. Leültetem »közönségemet«, megkezdem a 
»főpróbát«. Ezt aztán megvitatjuk."
Részlet Obracov Hivatásom című könyvéből.
(Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1954, 218-219. oldal. 
A próbák című fejezet.)

ELŐADÁS

Ehhez már csak egy kis izgalom és kellő számú közönség 
kell, és akkor:

FÜGGÖNY FEL!
De ha a tervezett helyszíntől eltérő helyen adják elő a 

darabot, nézzék meg, hogy el tudják-e játszani úgy, ahogy 
azt eredetileg elképzelték.
■ Rendelkezésre állnak- e a megfelelő technikai eszkö

zök?
■ Elég magas-e, széles-e a helyiség?
■ Nem zavarja-e valami a színpadképet vagy az előadást 

(egy lépcső látványa, egy nyikorgó ajtó, az utcáról be
hallatszó hangok)?

■ Túl világos ablakok például tönkretehetik a világításter
vet.

■ Elég távol vagy közel ül-e a közönség?
■ Átbeszélhető-e a terem, s ha nem, hogyan fog hallat

szani a beszédhang?
■ Jól látható-e mindenhonnan az előadás?

Fia ezek közül a szempontok közül akárcsak egy dolog 
is elkerülte a figyelmünket, kárba vész a munkánk, mert 
egész előadás alatt nyüzsögni fog a közönség. Nem lesz 
élvezhető a játék!

BÁBMOZGATÁS

Még nem ejtettünk szót egy nagyon fontos dologról, pe
dig már többször is említettem, hogy a báb mozgatása ré

vén kel életre. Ezt igazán jól csak a gyakorlatban lehet el
sajátítani, de ez az a pont, amihez a gyerekeknek ösztö
nös érzékük van. Mégis érdemes odafigyelni a következő 
szabályokra.

A bábszínpadon négy figura elég ahhoz, hogy tömeg 
legyen, s ezt együttes mozgásukkal tudjuk érzékeltetni.

Amelyik báb „beszél", az mozog, az kicsit -  ha tudja -  
mozgatja a fejét. Ha a bábjaink nem képesek a fejüket 
billenteni, akkor addig, amíg egy beszél, a többi nem mo
zog!

Ha paravánnál játszunk, jó, ha tudjuk, hogy amelyik 
figura a paravánhoz közelebb van, azt elég, ha rendesen 
-  nem lecsúszva -  tartjuk, de amennyiben hátrább lépünk 
a paravántól, a bábunkat magasabbra kell tartani ahhoz, 
hogy a közönség jól láthassa. Ezek érzéki (fizikai) csalódá
sok. Be kell gyakorolni a bábu ülését, állását, és azt, hogy 
ne csússzon le. Gyakori probléma, hogy éppen csak a báb 
feje látszik ki a paraván mögül.

Pontfényes (egy pontból megvilágított) árnyjátéknál a 
hatás fordított. Ami a vászonhoz közelebb van, az éles, 
kicsi árnyat, ami távolabb van, elmosódottabb, nagyobb 
árnyat fog adni.

Akár alulról, akár felülről mozgatjuk a bábut, legyen 
érzékelhető, hogy hol a báb alsó játékszintje. Ez segíti a 
gyerekeket a játékban.

Egyszerre ne legyen sok figura a színen!
Figyeljünk a mozgások irányára: a be- és kivonulás ne 

úgy történjen, hogy a báb egyszer csak kibújik a „fö ldből", 
hacsak nincs ennek dramaturgiai szerepe. Tehát nem sza
bad feldugni és lehúzni a bábot, szépen oldalról vagy há
tulról jöjjön be és menjen ki.

Ha olyan bábbal játszunk, ami feltehetően repül, példá
ul egy madár, akkor oldjuk meg, hogy az repülni is tudjon!

A marionett nem lebeghet. Készítsük olyan nehézre a 
lábait, hogy pontosan tudjuk a „talajra" helyezni.

Egyszerű figurák ugyan a síkbábok, de ha egyszínolda- 
lasra készítjük őket, nagyon vigyázzunk, hogy a munkaol
dalával ne legyünk a közönség felé. Ezért, ha csak időnk 
engedi, gyermekeknél inkább készítsük a bábot kétszín- 
oldalasra. Nagyon megnehezíti a játék megértését, ha a 
báb nem arra néz, amerre beszél. Ez is gyakori hibája a 
síkbáboknak.

A modern bunrakubábot már két ember is mozgathat
ja, de jól össze kell dolgozni nekik. Ezért egyszerű jelene
tek, „etűdök" eljátszására is alkalmas, és még arra is, 
hogy a gyerekeket megtanítsa egymás tiszteletére.

IGÉNYESEKNEK...

Azoknak, akik a bábjátékkal a teológiai hátteret is fel kí
vánják deríteni, azt ajánlom, hogy a következő módon 
kezdjenek neki:

(Ószövetségi történetek háttereit vettem például, mivel
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ezekben a történetekben több a meseszerű elem, mint az 
újszövetségiekben.)
1. Keressünk könyveket, amelyek a teológiai magyaráza

tokat adják!
2. A már általunk meghatározott mondanivalóra utaló je l

legzetességeket jegyzeteljük ki!
3. A látványban megvalósítandó utalásokat szedjük össze. 

(Például Elizeus kopasz!)
Látható, hogy egy-egy történet többféle értelmezésre is 

lehetőséget ad, amelyeket a bábtechnikák megválasztá
sával is hangsúlyozhatunk.

Hespné Házos M ária 
EGYEDÜL

Én sokszor voltam egyedül, 
álltam középen tehetetlenül, 
ha körülöttem sok gyerek 
felszabadultan hempereg, 
tolakszik, verekszik, mászik, 
vagy az elesett, gyengébbre vadászik.

Te sokszor voltál egyedül, 
álltái középen tehetetlenül, 
mikor az osztályt megszállta 
a viháncolás démona, 
a csipkedés, csúfolódás, 
a galacsinhajigálás.

Ő is sokszor volt egyedül.
Az értetlen csúfolok közül 
mindig egyedül menekül.
A Golgotán is o tt volt egyedül.
De amikor tanítványai bezárkóztak, 
törvénytől félve riadoztak, 
megállt középen, rájuk nézett, 
csendesen mondta:„Békesség néktek!

A pedagógus kézen vezető.
Ha kezed fogja jézusi erő, 
kell, hogy áthassa szíved-lelkedet, 
és ha a tömeg, m int a fergeteg, 
sátáni zűrzavarban kevereg, 
akkor is legyen:„Békesség neked!"
-  és tudd sugározni békességedet!
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A  leggyakoribb bábtechnikákról
ÓVODÁSOKNAK

Óvodásoknak a csutkabábot és a zacskóbábokat ajánlom 
elsősorban. A csutkabábot a kicsinyek meg tudják markol
ni, biztos kézzel fogják. Egyszerű figurákat alakíthatunk 
így ki. Dalocskákhoz, mondókákhoz jó játék lehet.

A zacskóbáb egyszerűen annyit kíván a gyerekektől, 
hogy a kezüket beletegyék. Aki megfigyelte e kicsi gyere
keket, az tudja, hogy sokszor még félve, óvatosan dugják 
a kezüket a számukra ismeretlen helyekre, de ha egyszer 
már rávették magukat, nagyon élvezik a játékot.

A leggyakoribb bábtechnikák óvodásoknak: csiga, egér
ke, bagoly és baba csutkabábok.

gyünk (még az arcunk is takarva van), és csak a csupasz 
kezünket tartjuk a fénybe. Az általam leggyakrabban elő
adott és betanított bibliai történetek közül az Énekeljünk 
együtt című énekeskönyv Magvető dalocskájára mindig 
kézjátékkal készítünk feldolgozást.

SÍKBÁBOK

KÉZJÁTÉK

Kézjátéknak nevezzük azt, amikor vagy a csupasz ke
zünkkel játszunk, vagy úgy, hogy egyszerű módon „fe lö l
töztetjük" azt. A felöltöztetés történhet oly módon, hogy 
a kezünket befestjük, esetleg applikációval látjuk el. (Az 
applikáció rátett díszítést jelent.) Ez lehet szalag, egy ping
ponglabda stb. Játszhatunk a kezünkkel a paraván felett, 
de nagyon érdekes az is, ha teljesen fekete ruhában va-

A síkbábok jellegzetessége, hogy a térben síkban helyez
kednek el. Ezeknek a báboknak több változata is lehetsé
ges: az egyszínoldalas, valamint a kétszínoldalas bábok. 
Készítésük során jellemző anyaguk a papír, de igen szép 
bábok készíthetők szövetborítással is. Az árnyjáték bábjai 
is síkbábok, tehát a mozgatásuk is ugyanúgy oldható meg. 
A síkbábokkal lehet paravánon, paraván nélkül, illetve 
asztalon is játszani. Amennyiben paravánnál játszunk, alul
ról mozgatott bábot kell készíteni, ha asztalon, hátulról

BÁBTECHNIKÁK
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mozgatottat. A paraván nélküli játék során ahhoz készít
jük (illetve akkorára) a mozgató pálcát (rudat), hogy ké
nyelmesen és biztonságosan dolgozhassunk a bábbal. Ha 
például olyan nagy síkbábbal játszunk, amely a földön 
„á ll", akkora mozgatópálcát kell hozzá készítenünk, hogy 
azzal kényelmesen mozogjunk.

Kétszínoldalas, alulról mozgatott sikbábok

„ Tulipánból kis király" -  egy báb, két oldala van (a mozga
tót a két „kép" közé erősítjük, ragasztjuk)

Felülről mozgatott (angyalka) 
Hátulról mozgatott (malacka)

Más példák sikbábokra

Alulról, illetve felülről mozgatott egyszínoldalas síkbábok

ÁRNYJÁTÉK

Az árnyjáték a lélek játéka. Ma már színes árnyékokat is 
létre tudunk hozni. M ielőtt a formákról esnék szó, ismer
kedjünk meg vázlatosan a két alapvilágítással.

Pontfényes árnyjátéknak azt nevezzük, amelynél a vász
nat egy pontból világítjuk meg. Ez egyszerű kivitelben tör
ténhet egy éjjeli lámpával is. Jó, ha meg tudjuk oldani, hogy 
a vászonba ne világítson bele a lámpa. E fénytechnika le
hetőséget ad a bábok növelésére és kicsinyítésére is. E tech
nikával játszható a sziluettjáték. A sziluettjáték nem más, 
mint a vászon mögött a szereplők mozgása, amelyet mi 
árnyban látunk.

Szórtfényes árnyjátéknál a mozgatók közvetlenül a vá
szon mögött helyezkedhetnek el, mivel a bábok csak ak
kor látszanak, ha a vászonra rászorítjuk az árnyfiguránkat 
(az indonéziai vayang-árnyfigurákkal is így játszanak).

Árnyfigura mozgatópálcákkal

Jónás a hal gyomrában
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VAYANGBÁBOK

A vayangbábokkal az árnyjáték világában is találkozunk. 
Rendkívüli díszesség, könnyed és lágy mozgathatóság, va
lamint mindig a lehető legnagyobb testfelület megmutatá
sa jellemzi ezt az indonéziai árnyfigurát.

Jávai vayangbábot készíthetünk fafaragással és színes 
festéssel is. Legtöbbször azonban olyan vayangbábot hasz
nálunk, amelyre az a jellemző, hogy egy pálcára dolgoz
zuk a fejet és a testet, míg a kezeket egy-egy pálcával 
mozgatjuk. Egyszerű technikai kivitelezéssel is igen moz
gékonnyá és kifejezővé válhatnak bábjaink.

Botos vayang mozgatórúddal

BOTOS BÁBOK

Minden olyan bábot, amelynek mozgatásához botot hasz
nálunk, botos bábnak nevezünk. Lehet alulról, felülről, há
tulról mozgatott e bábfajta. Készülhet papírból (persze sok
kal erősebb papírból, m int a síkbáb, például kartonpapír, 
hullámpapír, krepp-papír stb.), szövetből, de akár műanya
gok felhasználásával is megalkothatjuk bábjainkat.

Összefoglalva a vayangbábok, a fakanálbábok és a me
revpálcás marionettbábok azok, amelyekkel munkánk so
rán a leggyakrabban találkozhatunk. Ennek az az oka, 
hogy e bábtípusokat a legegyszerűbb elkészíteni, valamint 
e bábokhoz szükséges alapanyagokat is könnyen be tud
juk szerezni.

FAKANÁLBÁBOK

MARIONETTBÁBOK

Magyarul Mária-babát jelent. Tulajdonképpen felülről zsi
nórral mozgatott, rendkívül mozgékony bábfajta. Leggya
koribb felfüggesztési pontjai: a fejen a füleknél, a fejtetőn

-  a gerincoszlop derékvonalában,
-  a kézfejeken,
-  valamint a térdízületeknél.
A marionettbáb mozgatásához komoly szerkezetre van 

szükség. Egyszerűbben is megoldható persze kisebb bá
boknál, ha a mozgató zsinórokat a kezünk ujjaira egy-egy 
gyűrűvel felakasztjuk. Aki komolyabb marionettfigurával 
kíván játszani, annak jobban el kell mélyülnie e témában.

Kutya és macska

A mozgató falécek szerkezete felülről

Már a nevük is mutatja, hogy az alap, amelyre dolgozunk, 
fakanál. Felöltöztethetjük a fakanalat népies öltözékbe, de 
kúpos köpenyben is jó játékra képes. Általában a szövet és 
a fonal az ajánlott anyag a fakanál bábbá formálásához.

Merevpálcás m arione ttbábok

Hasznos, ha tudjuk, hogy ezeket a bábokat, elsősorban 
harci jelenetek ábrázolására (főként Szicíliában) használ
ták. Ez persze nem zárja ki azt, hogy lírai művet is játsz-
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hassunk velük. Gyermekek számára egyszerűbb, ha a ma
rionettbábot nem izgő-mozgó zsinórral kell kezelniük. Me
rev pálcával biztonságosabban tudják megtartani.

Merevpálcás báb, melynek a keze zsinórral mozgatható 
(A pálca előre áll.)

KESZTYŰS BÁBOK

A legismertebb bábtípus. Elterjedésében az is közrejátsz
hatott, hogy ha a kezünk a bábban van, sokkal könnyeb
ben azonosulunk a játszott figurával. E tulajdonságának 
köszönhetően a pszichológiai indíttatású játékoknál szinte 
kizárólag e bábtípust használják.

Készülhet csupán egy kesztyű felöltöztetésével, de a 
komolyabban megtervezett és kivitelezett bábok is igen 
gyakoriak. A báb feje ma már a kasírozáson kívül szivacs
ból, műanyagformákból is gyakran készül. Tíz éven aluli 
gyermekek is szívesen játszanak vele, de igazi élvezetet a 
náluk idősebbeknek nyújt. A báb paravánt igényel. Ez is 
segítette elterjedését, hiszen itt teljesen elrejtőzhet a játé
kos, s ezért a kevésbé vagy egyáltalán nem nyitott szemé
lyiségű gyermekekkel is játszható.

A kesztyűs bábban a báb hátsó része a játékos csuklója

BUNRAKUBÁBOK
(az Uborka című tévéműsorból ismerhetők)

A mai gyerekek nagyon nehezen tűrik el az egymás testé
vel való érintkezést. Ennek „megtanulására" a bunraku a 
legjobb, mert itt egy bábut két vagy három ember moz
gat. Rendkívüli ügyességet és egymásra figyelést igényel. 
A főmozgató jobb kezével tartja a báb gerincét, bal kezé
vel adja a bal kezet. A második mozgató a jobb kéz moz
gását adja. A harmadik mozgatóra akkor van szükség, ha 
a báb lábát is mozgatni kívánjuk, mert ez az ő feladata. A 
régi, eredeti figuráknak még faragott volt a kezük, ma már 
többnyire olyan bunrakubábot használunk, amit egy jól 
szabott ingből alakítunk ki, s ebben a bábosok élő keze 
lesz a báb keze.

81



Modern bunraku szemből

Bunraku hátulról
Főmozgató:!. A báb törzse
2. A bal kéz (maga a bábos kézfeje)
A második mozgató: 3. A jobb kéz
4-5. A lábak (hozzá vannak varrva az ingéhez)

CSUHÉBÁBOK, TERMÉNYBÁBOK

Mivel ezek a bábok nem alakíthatók át mozgathatóvá, 
szertartásjáték formájában használhatjuk őket a bábját
szásban, elsősorban asztalon játszható játékként, de a 
pálcával történő felszerelésük sem kizárt. Betlehemes já
tékok, népballadák előadására ajánlottak.

tárgy a jellem, a személyiség projekciója (kivetítése). Ez 
legjobban akkor érthető meg, ha egy példával teszem szem
léletessé. A tékozló fiú történet a következő tárgyakkal 
adhatjuk elő:

Idősebb fiú 

A tékozló fiú

Atya

Tékozló barátok 
Disznók között van 
Szülői ház

balta vagy sarló (erős, szorgalmas, 
de „kőszívű")
gyertya (amelyet a vándorlások so
rán a vele játszó személy a visz- 
szatérésig folyamatosan egy kés
sel farag)
Biblia (mindazt jelképezi, ami a 
megbocsátás és a szeretet) 
borosüveg, poharak 
szemét, ágak stb. 
terítő virággal

2 .

1. kép: A tékozló fiú feléli az életét, melyet a gyertya faragásával 
szimbolizálunk

2. kép: A képen jó l látszanak a viaszdarabkák, melyek az eltéko- 
zolt életet jelentik, és a pár szál gally (vagy összegyűrt papír), melyek 
a disznót jelképezik

3. kép: A tékozló fiú hazatérése
4. kép: Az idősebb fiú és az atya párbeszéde a tékozló fiú hazatér

tekor

TÁRGYJÁTÉKOK

A tárgyjátékok a tárgyakkal történő játékokat jelentik. Itt 
erősödik fel legjobban az a „törvényszerűség", amelyet 
már az ötödik oldalon említettem. A báb a mozgatásától 
kapja meg a lelkét. Hogy lehet a tárgyakkal játszani? A
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Ötletek -  egyszerűbbbek és nehezebbek
KÉZJÁTÉKOK

Ebben az újabb fejezetben ötleteket láthatunk a kézjáté
kok olyan formáira, amelyeket applikációnak nevezünk.

PARAVÁNÖTLETEK

Figyeljük meg a rajzon a nézők helyét is!

KENDŐ, KESZTYŰ, ÉS KÉSZ IS A BÁB!
(Ezt is kézapplikációnak nevezzük!)

VICCES, ÉRDEKES MOZGÁSRA KÉPES BÁBOK
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SÍK- ÉS ÁRNYBÁBOK

Jól ábrázolja a rajz, hogyan tehetjük mozgathatóvá a figurát.
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BOTOS BÁBOK
(egyszerű paravánjátékhoz)

BOTOSVAYANGBÁB
(Nagyon szépen mozgatható!)

BENYÚLÓS BOTOS BÁB

SZÍNJÁTSZÁSHOZ IS IGEN JÓL HASZNÁLHATÓ 
EZ AZ ÉRDEKES MASZK.
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ÖKÖLBÁB EGYSZERŰ RONGY MARIONETTBÁBOK

Népszerűségét a Muppet show-nak köszönheti. Főleg olyan 
játékokhoz alkalmazzuk, ahol fontos a beszéd és az ének, 
és kevés a cselekmény.

BOTOS BAB

Egy kicsit bonyolultabb, mozgatható szárnyakkal. Figye
lem! A tartórúd a háttérrel megegyező színű legyen!

FEKETE SZÍNHÁZ

Lényege, hogy a játékos fekete ruhában van, és ezért nem 
látszik. Míg a figura a megvilágított, az a fontos. Itt a báb 
hátulról mozgatott figura. Napfénynél a teremben is játsz
hatunk ilyet (nem kell külön világítás), csak a játékos le
gyen semleges a háttérben, a báb pedig rikító színű.
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PEDAGÓGIA
Mielőtt a bábjátékkal kezdünk dolgozni, tisztában kell len
nünk azokkal a körülményekkel, amelyek munkánkat meg
határozzák. A bábjáték eszköztárát tekintve eltér a szín
háztól, mivel eszközei által a projekció (kivetítés) útján 
működik. A bábszínházban mozgatás révén kelnek életre 
a bábok, a tárgyak, míg a valójában bábozó személy ta
karásban, rejtettségben marad. M it jelent ez a pedagógus 
(illetve a bábos vezető személy) számára?

A bábhoz olyan gyermekek fognak vonzódni,
-  akik szeretnék megmutatni magukat, de ezt felvállal

ni nem mindig merik,
-  akiknek önmagukkal különféle problémáik vannak,
-  akik az osztályban, esetleg a gyülekezetben a perifé

riára szorultak.
A bábot ellenérzéssel fogadhatja az a gyermek, aki min

dig mindenben az élen jár, akire mindenben számíthat
tunk. (ő ugyanis nem igényli a rejtettséget, sőt még taszí- 
tónak is találja!)

A bábhoz folyamatosan kapcsolódnak majd a gyerme
kek, mert egyre több olyan munka adódik, amelyben 
ugyan beszélni nem kell, de szerepük mégis fontos, és úgy 
érzik, hogy az egész részesei lehetnek. (Díszletek adoga
tása, cseréje, kellékek adogatása, zenei motívumok játé
ka, a fény és egyéb technikák kezelése stb.)

A bábozásban az alkotni vágyó gyermek is megleli örö
mét, hiszen vannak olyanok, akik az elkészítésben, és van
nak olyanok, akik a szereplésben remekelnek.

E néhány, a teljesség igénye nélkül felsorolt szempont
ból kitűnik számunkra, hogy a bábjáték folyamatába 
nem lehet erőszakkal bevonni a gyermekeket. Arra is fel 
kell készülnünk, hogy a munka során felszabadulhatnak 
olyan érzelmek, indulatok, amelyek előre nem kiszámít
hatók.

A bábjátékot minden várható nehézsége ellenére sem 
tanácsos kihagyni a pedagógiai, illetve a hitépítő munkánk
ból, mivel több pozitív hatása is van. Nincs még egy olyan 
művészeti ág, amely a rejtőzködő személyiségű emberek
nek módot adna a megszólalásra. Vagyok, és mégsem én 
vagyok -  én vagyok, de mégis más lehetek. Ennek meg-

A  bábjáték pedagógiája
élése segít, fejleszt, és lassan, de egyenes úton elindít a 
nyitottság felé. Persze soha nem lesz olyan nyitott a gyer
mek, mintha exhibicionista lenne a személyisége, de az 
élet dolgaiban nagyobb sikerrel tud majd részt venni, mint
ha a maga bezárt kis világában konzerválták volna a sze
mélyiségét.

A gyermekek önálló játékait megfigyelve azt vesszük 
észre, hogy a legközelebb kezükbe kerülő tárgyakkal azon
nal képesek improvizálni, animációs játékaik folyamán 
konfliktusaikat feldolgozni, feleleveníteni. A bábjátszás 
során e képességeiket hívjuk segítségül, és fejlesztjük to 
vább a munkafolyamat során. A bábjáték rendkívüli tulaj
donsága, hogy komplex. Megtalálható benne a dráma, a 
zene, a képzőművészet, az iparművészet, a pantomim, 
valamint korunk legfontosabb technikai berendezései. 
Mindezeket figyelembe véve mindenki megtalálhatja ben
ne a maga számára leginkább kedvelt elfoglaltságot.

Az egyes személyek működhetnek külön-külön zseni
álisan, de akkor még nem lesz belőle előadás, bábjáték. 
Tehát meg kell tanulnunk egymásban bízni, egymásra szá
mítani, egymást elviselni! Az elviselni szót itt most eredeti 
értelmében használom, hiszen bizony sokszor előfordul, 
hogy egymás testébe gabalyodva kell a bábokat mozgat
ni, a darabot játszani. A paraván mögötti játéknál, de a töb
bi technika alkalmazásakor sincs végtelen nagy hely a já
tékra, ezért ki kell alakítani a játék ritmusát, rendszerét, a 
bábok, kellékek helyét. Mindezek során az együtt bábozó 
gyermekek egymáshoz való viszonya megváltozik.

Természetessé válik egymás segítése, figyelemmel kí
sérése. Sokszor azt vesszük észre, hogy azok a bábosok, 
akik nem vállaltak szöveges feladatot, jobban tudják a 
szöveget, m int akiknek azt mondani kellene. Nem jó őket 
ilyenkor „lecserélni", mert kellő pillanatban úgyis besúg
ják a megfelelő szót vagy mondatot a társaiknak. Tisztel
jük a gyermeket és annak vállalását! A paraván, illetve a 
játéktér mögött önszabályzó mechanizmusok sora lép élet
be. Vigyázat: a pedagógusnak nem kell mindig mindenbe 
beleszólnia, elég, ha mindenről tud, és „csak" irányít! A 
közösséggé formálódásban a gyerekeknek a saját útjukat
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kell bejárniuk. A bábjáték során fejlődik a gyermekek sze
mélyisége, kommunikációs, konfliktuskezelő és konflik
tustűrő képessége.

Az általános iskolai évek alatt még a színjátszás során 
sem tudunk olyan teljes egész folyamatot nyújtani a tanu
lók számára, mint amikor létrehozunk egy bábelőadást. 
Az első pillanatoktól kezdődően a bábok tervezése és el
készítése, majd a próbák és az egész folyamatot záró elő
adás megszervezése, illetve maga az előadás olyan teljes 
és egész egységet alkotó folyamat, amelynek megismeré
se sorén a gyermek személyisége elkerülhetetlenül meg
változik, fejlődik -  hiszen megismer egy egész életre meg

Pedagógiai bábjáték
Az előző idevágó fejezetben a báb sajátos pedagógiai igé
nyeivel és tulajdonságaival ismerkedtünk meg, e fejezet 
pedig a pedagógiai fejlesztések alkalmazott technikája
ként tárgyalja a bábjátékot. Lassan húszéves tapasztalat 
áll a munkáim mögött, melyhez gyermekkori bábos élmé
nyeim is hozzászegődnek. Az életből merített példáimmal 
szeretném illusztrálni azt, hogy miért érdemes a pedagó
gusoknak (hitoktatóknak) a bábozással foglalkozniuk.

Első emlékem az általános iskolából fakad, ahol -  mi
vel szüleim dolgozni kényszerültek -  napközis lettem. Na
gyon nehezen fogadtam, hogy egész nap az iskolában 
kell lennem, így a napköziből -  mivel egy kiabálós tanító 
nénim volt -  meg is szöktem.Ő ugyan gyakran kiabált, de 
bábozott is. Ezért tehát az első adandó alkalommal be
szervezett a bábcsoportba, ahová aztán még két osztály
társammal együtt több éven átjártam. (Felnőtt fejjel talál
koztunk újra, és annak ellenére, hogy igen eltérő habitus
sal rendelkeztünk, egy dolog azonossá vált bennünk 40 
éves korunkra. Ki így, ki úgy, de boldog, diplomás embe
rekké váltunk, akik a gyermekkori ellentétekre jó szívvel 
és szeretettel voltak képesek emlékezni.)

Pedagógusként a Zsolnai-programon belül találkoztam 
újra a bábjátékkal. Számomra egyszerű és egyértelmű 
volt, hogy mikor mit kell tenni, s mivel én is szerettem gye
rekkoromban bábozni, nemcsak tanórákon báboztunk, 
hanem csoporttá is váltunk. Az Elizeus bábcsoport munká
ja igen érdekes és tanulságos volt számomra is. Már a név- 
választás is azt tükrözte, hogy a csoport egy osztályon kí
vül rekedt fiút hogyan próbált beilleszteni. Illés próféta tör
ténetét dolgoztuk fel, készültünk a Kárpát-medencei 
bábfesztiválra, így nevet kellett választanunk. A főszere
pet egy jó tanuló és egyenes jellemű fiú vállalta, aki más 
tekintetben is mindig helytállt. Mivel szülei hittanra is já
ratták, örült, hogy övé lehet a főszerep. Elizeust az osztály 
rosszcsontja alakította. Felosztottuk a kutató háttérmunka 
feladatait (milyen ruhákban jártak, hogyan építkeztek, 
milyen lehetett Illés szekere, milyen legyen a bábok fo r

határozó munkafolyamatot. E lehetőségeket bűn kihasz
nálatlanul hagyni a pedagógiai munka területén.

Külön problémát jelenthet a létrehozott bábcsoport 
életének szabályozása, amely természetesen a szülők be
vonása nélkül elképzelhetetlen. A szülők nagyon sok se
gítséget adhatnak e munkában, de sok esetben meg is 
akadályozhatják a sikeres munkát. Sok figyelemmel és 
kellő megértéssel kell tehát a bábcsoport vezetőjének fe
léjük fordulnia.

Minden gond és munka ellenére azt kell mondanom, 
hogy a gyerekekkel való bábozás minden fáradságot 
megér!

mája stb.). Így egy-egy munkafázist velem együtt egy-egy 
tanuló irányított. A névválasztásnál két lehetőség vetődött 
fel: Illés vagy Elizeus. A csoport Elizeusra szavazott, m int
egy megerősítve társukat arról, hogy szükség van rá, és 
helye van közöttük. A fiú sokat változott a munka során. 
Mivel nagyon lenézték már a bábjátékot, mire hozzám ke
rültek, ezért egy kissé túlterveztem számukra a botos va- 
yangbábokat, ami elég nehézzé tette a játékot. Ezzel ko
moly fizikai munkát is igényelt a bábok tartása, mellyel azt 
értem el, hogy ők már nem „dedós dolognak" tartották a 
bábjátékot, hanem fel szerettek volna nőni a feladathoz.

Az Elizeus bábcsoportot sok megpróbáltatás érte, s en
nek ellenére ameddig csak lehetett, képesek voltak újra 
hinni abban, hogy sikerülni fog. A sikertelenségen a rossz 
szervezésű meghívásokat értem, amikor csekély számú kö
zönség előtt kellett játszani. Persze sikerünk is volt, de én 
azt tartom a csoport legnagyobb eredményének, hogy so
ha nem akarták feladni, s egy osztálytársukról sem mond
tak le. Pedig a renitensek sokszor megnehezítették a pró
bák menetét.

Tinédzser lányokból alakult a Kacajmaca bábcsoport. 
M int nevéből is kitűnik, a folytonos jókedv és vidámság 
volt rájuk jellemző. Velük magyar népballadákat dolgoz
tunk fel, szertartásjáték-szerű játékstílusban. A felelősség- 
vállalás különböző szinten jelentkezett az egyébként egy
idős gyermekekből álló csoportban. Ma már tudom: sem
mi más nem vonzotta őket a bábozáshoz, m int az, hogy 
ott végre foglalkoztak velük, és akár őkörülöttük forogha
to tt a világ. Ezt az érzést keresték a foglalkozások során, 
és kisebb-nagyobb erőfeszítésre is csak ezért voltak képe
sek. Azért a balladákat választottam a csoport munkái
hoz, valamint a természetes anyagból készült tárgyakat és 
eszközöket, mert ezenkívül minden mást (már amit ebben 
a korban lehet) ismertek, és kellő kritikával illettek. Ma 
már fe lnőtt emberek.

Az evangélikus egyház keretein belül hoztuk létre az 
Evangélikus Bábszínházat. Több korosztályt állítottunk egy
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színpadra, és minden szakmai ellenkezés ellenére ez na
gyon sikeres formáció volt. Az volt a kiinduló gondolat, 
hogy az élet minden területén vannak kisebbek, nagyob
bak, fiatalabbak és idősebbek, miért kellene ezt a bábcso
port munkájában másként csinálni. Nem mindig bibliai 
darabot vittünk színre, inkább azt néztük, hogy mindenki 
(a szülők is) megtalálják a maguk kedvére való elfoglalt
ságot. Itt tanultam meg, hogy akármilyen jó a kapcsolata 
a csoport vezetőjének a szülőkkel és a gyermekekkel, 
csak teljesen pontos és konkrét elhatározással, elgondo
lással tárja az új darabot társai elé. Ellenkező esetben túl 
sok a kérdés és a félreértés lehetősége!

Jóval később is találkoztam azokkal a kicsi gyermekek
kel, és most is szívesen báboznak, szerepelnek. Az igazi 
dicséretet és a munka valós értékét egy édesanya fogal
mazta meg akkor, amikor könnyes szemekkel mondta 
gyermekéről az előadás végén: „ Kislányom most vált iga
zán iskolaéretté, aközben, ahogy ezt a darabot elkészítet
tük, s itt most, ahogy előadtuk. Ez az igazi siker! Nincs ku
pa, oklevél, ami ezt helyettesítheti!"

Az óvodások közt tö ltö tt időmben egy más munka- 
módszert alkalmaztam. Főleg olyan darabokat játszot
tunk, amelyek zenére épülnek. Megismerkedtünk a zené
vel, közben rajzoltunk, kivágtuk a formákat, majd ezeket 
zenére (paraván nélkül) megmozdítottuk. A beszédformá
láshoz olyan meséket kerestem, amelyek szövegrészei 
rendszeresen ismétlődnek, és mindig mindenki eljátszha
to tt minden szerepet. Aranyos volt, ahogy már itt is kiala
kult a kisebbek és a nagyobbak kapcsolata. A játék sorén 
ugyanis a kicsik előbb veszítették el a türelmüket (hogy 
végre eljátszhassák azt a szerepet, amelyikre annyira

Sok tekintetben más a munka azokkal a gyermekekkel, 
akik gyógypedagógiai képzésben részesülnek.

Szembetűnő különbség, hogy több a fiú, m int a lány, 
ezért más módon kell darabot választani és a próbákat ve
zetni. Tíz éve mindig van olyan csoportom -  most is - , akik 
e területen tanulnak. Az ilyen általános iskolákban a peda
gógusnak sokkal jobban elő kell készíteni a feladatokat, 
sokkal többet kell a próbákba fektetni, m int más esetek
ben. A gyerekek ugyan lelkesebbek, de az ő hiányossá
gaikat a csoportvezetőnek sok figyelemmel kell kiküszö
bölnie. Az egyik évben olyan osztott osztályom volt, 
amelyben a harmadik, ötödik és hatodik évfolyamosokat 
kellett együtt tanítanom. A legnehezebben kezelhetők a 
hatodik osztályosok voltak. Semmi pénzért nem akarták 
megtanulni a János vitézt, nagyon rosszul olvastak. Éppen 
ezért a kisebbekkel -  akik többen is voltak -  elkezdtük

vágynak), s ilyenkor a soron következő nagyobb átenged
te a játékot a kisebbnek. Nem kellett ezt kérni tőlük, szin
te természetessé vált. Mindig vigyázzatok, hogy a játék 
örömteli legyen!

Az Ökumenikus Tanács hozta létre a Pólus Centerben 
a Misszió Központot, ami ma már sajnos nem működik. 
Ott tartottam szombatonként gyermekeknek és felnőttek
nek bábos foglalkozásokat. Nagy élmény volt számomra, 
és sok tapasztalatot szereztem e városi misszió során. A 
gyermekeknek szánt foglalkozásokon -  saját elmondása
ikból tudom -  azért maradtak o tt a szülők, mert nem volt 
alkalmuk más helyen együtt „h ittanozni" a gyerekkel. A 
fiatal vagy kicsit idősebb szülők saját felmerülő kérdéseikre 
nem kaptak választ, és ezért a közös foglalkozások igénye 
nagyon erős volt bennük. (Több kérdést tettek fel, mint a 
gyerekek!) Bábos foglalkozásaink egy-egy téma köré cso
portosultak, és a bábjátékból a bábkészítés került előtér
be. Ennek az volt a célja, hogy a gyermek vigyen haza ma
gával valamit, ami a kötődését tovább segítheti.

Olyan alkalom is volt, amikor az o tt megjelenteknek 
egy kis előadást rögtönöztünk, melybe a gyerekeket is be
vontuk. Én magam kíváncsian várom a folytatást.

Az első osztályosokkal a napközis időben kezdtünk el 
bábozni. Olyan nagy volt a lelkesedés, hogy még a nem 
napközisek is velünk maradtak a bábos délutánon. Senki
nek nem volt kötelező, de valamit minden gyerek szere
te t t  volna csinálni. Bővítettem a szerepeket, a feladatokat. 
Csupán a három „fociőrü lt" fiú t nem érdekelte a munka, 
de az előadást ők is élvezettel nézték, sőt a versenyen 
nyert kupát ők is magukénak érezték.

Gyógypedagógia és bábjáték
feldolgozni a művet, János vitéz Meseországban címmel. 
Abban az évben ugyan nem nyertünk a területi versenyen 
-  előző évben elsők lettünk - ,  mivel iskolai darabot vit
tünk, de az egész osztály megtanulta a János vitézt.

Egy-egy dalocskát dolgoztam fel első és második osz
tályos tanulókkal. Jelenleg egy olyan csoportom van, ame
lyikben egyetlen leány sincs, csak hetedikes fiúk. Elővettem 
a régi János vitézt, de a nagy szicíliai marionett-techniká
val oldottuk meg a bábokat. Komoly munka folyt, serce- 
gett a dekopírfűrész, nyikorgo tt  az ágyrúgó... Most már 
kezdődnek a próbák.

Mielőtt a darab betanulása következik, felnőtt bábo
sokkal -  a Meseláda Bábszínházzal -  előadjuk a mesét 
Kapolcs után Biatorbágyon is, az o tt tanuló gyermekek
nek, az általuk készített bábokkal.
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PSZICHOLÓGIA
A  bábjáték pszichológiája
Azon a pár figyelmeztetésen túl, amit pedagóguskollégá
im figyelmébe ajánlottam A bábjáték pedagógiája című 
fejezetben, figyelemmel kell kísérni a bábjáték által elő
idézett lelki és személyiségfejlődés kísérő sajátosságait.

JÁTÉKOK EGY FEJLESZTŐ ÓVODÁBAN

Ahogy a bábjáték adta lehetőségeket alkalmazzuk, úgy 
kerülünk különböző helyzetekbe.

1. A kiscsoportos óvodások között (akik közül sokan 
még beszélni sem tudtak, vagy nem értették az egyszerű 
utasításokat sem, a fogás-elengedés sem volt még min
den esetben kialakult stb.) utánzó játékokkal kezdtem a 
munkát. Mivel a tornafoglalkozáson sem akartak mindig 
részt venni, ezért felborítottuk a terem rendjét, egy-egy 
jelzéssel erdőt, rétet, barlangot, utat, vásárt, piacot, teret, 
autóbuszt, villamost hoztunk létre, és elindultunk izgalmas 
kirándulásainkra. Ezek a foglalkozások nem nélkülözik a 
drámajáték elemeit sem, de minden bábos foglalkozás 
elején alkalmazok a drámajáték-gyűjteményből egy-egy 
játékot, amely azt segíti, hogy kis helyen is elférjünk, rit
musra dolgozzunk. A kisgyermek képes olyan átéléssel 
részt venni a képzeletbeli kiránduláson, hogy amikor a dél- 
utános óvó néni megérkezett, úgy mesélték és mutogat
ták el a velük történteket, hogy a felnőtt egy ideig azt hit
te, mi valóban kiránduláson, vendégségben voltunk.

2. A középső csoportos óvodásoknak már egy-egy me
sét kicsi bábokkal az asztalnál adtam elő. Miután megis
merkedtek a mesével, többször is eljátszottam, később 
pedig hagytam, hogy ők is eljátsszák a meséket. Kollega
nőmmel kesztyűs bábokkal jelenítettünk meg meséket a 
bábparavánnál, de ezt „színházasdinak" neveztük el, mert 
a belépőjegytől a helyekig mindent meg kellett rajzolni, il
letve minden feltételnek eleget kellett tenni. A paravánjá
ték nagy előnye, hogy minden gyermeket vonz a játékra, 
mert a rejtettség védelmében a zárkózottabb gyermek is 
vállalja a bábozást.

3. Az iskola-előkészítő csoportban már a cél az önálló 
szövegalkotás és beszéd volt. Sok állatbábot tettem az asz

talra, melyek emberekre is jellemző tulajdonságokkal is 
bírtak. Annak ellenére, hogy a foglalkozások csak a tanév 
második felében egy-egy órára korlátozódtak, a gyerme
kek bemutatkozása rendkívül találó volt. Ezt az őket egy
két éve nevelő óvónőkkel történő beszélgetések is meg
erősítették. Azok a bábok, amelyeket a gyerekek kivá
lasztottak, egyértelműen az ő jellemüket tükrözték. Persze 
ez csak akkor lehetséges, ha a bábok mind kedvesek, de 
legalábbis nem ellenszenvesek, még ha magukon hordják 
valós jellemüket is. A gyermek kiválasztja saját énjét meg
mutató bábját, de ezt nem szabad negatív véleménynek 
kísérnie! Játszatni kell, hogy jól érezhesse magát! (Bábok: 
róka, farkas, cica, nyúl, kakas, medve, kutya, egér, rigó, 
sün, teknős, de mindegyikből 2-3 darab.) Minden gyer
mek több bábot is választhatott!

4. Az akadályozott beszédfejlődés problémájának ke
zelésére is nagyon jól alkalmazható a bábjáték. A dadogó 
gyermekek nem dadogtak a paraván mögött, észre sem 
vették, de folyamatosan beszéltek.

Az itt felsorolt események hátterében a psziché sajátos 
működése áll. A gyermekek a játék közben teljesen azo
nosulni tudtak a játék szereplőivel, így minden más nyo
más és gond alól felszabadultan képesek voltak jó és te
hetséges énjüket mutatni.

A BÁBJÁTÉK ÉS A FÉLELEM

Mi a csúnya, mi a szörnyű és mikor? A csúnya mindig rossz? 
A szép mindig jó? Gondoljunk csak a Szépség és a szörnye
teg meséjére! Mitől félünk, és mitől félnek a gyermekek?

A kisgyermekeknek egyszerű a világ, a jó t szépnek 
tartják, a rosszat csúnyának. Ezért lehetséges, hogy a kis
sé duci óvó nénit a gyermek szépnek találja, s lehet egy 
pedagógus akár manöken szépségű, a gyermek valami
ért mégsem szereti. A szeretet megszépíti a gyermek sze
mében az embert, de a bábot is. A félelem bennünk van, 
s amikor szembesülünk félelmünk tárgyával, m it teszünk? 
Miért fél a gyermek a sárkánytól, hiszen azt nem láthatta 
életében soha? Mivel megtanulta a mesékből, hogy a
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sárkány a rossz megtestesítője. Miért nem fél a tündérek
től? Mert a tündérekről azt tanulta, hogy ők jók és segítők.

Figyeljük meg azokat a kicsiny gyermekeket, akiket 
még azelőtt elvisznek a bábszínházba, mielőtt a sémákat 
megtanulhatták volna. Az ilyen picinyek szülei megdöb
benve mesélik, hogy a gyermek mennyire megijedt a tün
dérektől vagy a virágoktól. Vagy amikor arról hallunk, 
hogy mennyire tetszett a kicsinek a boszorkány. Elmond
hatjuk tehát, hogy a bábszínházban megjelenő figurákat 
a gyermekek egész pici korukban még nem sémák sze
rint szeretik, de már öt-hat éves kortól a saját emlékeik, 
tapasztalataik, félelmeik projekciója jelenik meg a báb
színházban. Hatással vannak rájuk, de a megjelenő figu 
rákat saját intellektusuk, információjuk és biztonságérzet
ük alapján dolgozzák fel. Az a gyermek, akit sok fájdalom 
ért már, és nincs kellő biztonságérzete, az nehezen szem
besül a színpadon megjelenő, félelmet keltő bábokkal, 
hatásokkal. Ez nem a bábszínpad hibája, ennek a gyer
meknek segítségre van szüksége.

A bábszínház művészete nem élezheti ki ezeket a 
helyzeteket, és nem ijesztgetheti a gyermekeket. Még 
akkor sem, ha a mai világ technikai adottságai, a média, 
de még a könyvek is tele vannak olyan figurákkal és törté
netekkel, amelyek félelmet keltenek az emberekben. A 
bábszínházban győzni kell a jónak és veszíteni a gonosz
nak. Legyen meg a feszültség feloldása, a darab végén 
örüljön együtt mindenki!

AGRESSZIVITÁS

Szeretnénk, de nem tudunk m it kezdeni vele. Jó-e, ha a 
gyermek kijátssza félelmén túl agresszivitását vagy egy
szerűen fojtsuk el? Kérdéseink vannak, s vele együtt kü
lönböző nézetek csapnak össze mind a pedagógia, mind 
a pszichológia terén. Véleményem szerint először azt kell 
megvizsgálni, hogy mi az agresszivitás oka. Gyengeség, 
félelem, téves önértékelés, sikertelenség, divat, esetleg 
igazságérzetünk?

Oly sok oka lehet annak, hogy nem vagyunk elég türel
mesek és megértők a másik emberrel, pedig agresszivitá
saink ennek függvényében alakulnak, és válnak kezelhe
tővé. Egészen más hatást érünk el, ha a mindig félős nyu
szi fog lázadni, és végre nem engedi legyőzni, megverni 
magát, mint ha az aktuális divatot követve csak erőnk 
fitogtatására használjuk fel az agresszivitást. Míg előző 
esetben a gyermek egy nyuszival való azonosulás sorén 
egy katarzisélményt szerez, a második alkalommal csak 
gerjesztődik benne, és mintát kap arra, hogy mi módon 
utánozzon egy agresszív viselkedést. A bábjáték ismeri az 
agresszivitást, hiszen a szicíliai marionettjátékok a harcos 
jelenetek előadására alakultak olyanná, amilyenek lettek. 
Mást érez az a gyermek, aki a testvérére féltékeny, és 
erőszakosan kívánja magára felhívni szülei figyelmét, és

megint más motiválja a magét legerősebbnek tudni kívá
nó, rajzfilmfigurán nevelkedett gyermeket. A jó bábjáték 
nem nélkülözi az agressziót, de -  mint ismert bábunk, Vitéz 
László mindig a rossz, a gonosz ellen küzd, még ha ezt pa
lacsintasütővel is teszi -  a jó érdekében használja fel, s a 
katarzis érzéséhez vezet, megadja a végső feloldást.

Amikor nézőként éli át a gyermek a küzdelmet, akkor 
is teljes odaadással kiabál, biztatja a jóért nagyon küzdő 
(agresszívan harcoló) bábut, és boldog, mert a jó győzedel
meskedett. Nem azért örül, mert a báb verekedett -  még 
ha ez akkor nem is érzékelhető - ,  hanem annak örül, 
hogy győz! Éppen azért, mert képes együtt élni a színpa
don megjelenő figurával, vigyázni kell, hogy ne kerüljenek 
túlsúlyba az agresszív jelenetek az előadásokban. (Emlé
kezzünk vissza a Dragonbool című rajzfilmekre, amelyek 
csak az erőszakról szóltak. Elmosták a mese és valóság ha
tárát a gyermek számára, annak köszönhetően, hogy a me
sén belül a legtöbb időt ennek bemutatásával töltötték.)

Ennek kiküszöbölésére jó, ha a gyermek nem nézi, ha
nem bábbal játssza az agresszív jeleneteket. A játék során 
bizony figyelni kell arra, hogy az agresszív jeleneteket ját
szó gyermek testi épsége ne sérüljön, ezért a kesztyűs bá
bot érdemes alkalmazni.Ilyenkor érzi a játékos, hogy mit 
tesz, hogy mekkorát üt, mert az neki is fáj. Ezt a többletet 
-  hogy játékban, de mégis valóságos fájdalommal, érzé
keléssel -  csak a bábjáték képes a gyermek számára biz
tosítani.

A pedagógusok által irányított munkában igen megha
tározott szerepe kell, hogy legyen az agresszív és félelmet 
keltő bábjelenetek mennyiségének és időtartamának. 
Nem lehet cél az olcsó közönségsiker, csak a megfelelő 
alkalmazás! Nem lesznek tanítványaink kevésbé agresszí
vak, ha többet játszhatnak ilyen jeleneteket a bábszínpa
don! Kell, hogy megjelenjenek, de mindig le kell vezetni 
az ilyen jelenetek által felgyülemlett feszültségeket!

A BÁB ÉS AZ IDŐ

Sem az előadások, sem a próbák ideje alatt nem kerülhet
jük meg azt a kérdést, hogy mennyi ideig képes a gyer
mek figyelni. A pedagógus által vezetett foglalkozások 
alkalmával legyen a próbáknak jó hangulatú vége, „olyan 
kár, hogy abbahagytuk" érzése. Ezt persze sokszor nehéz 
kialakítani, főleg, ha előadást szeretnénk létrehozni. En
nek érdekében több, de rövidebb próbát iktassunk be, 
egy-egy részfoglalkozással színesítve. Én igen gyakran be
lefeledkeztem a próbákba, mivel a gyermekek átvéve az 
én lelkesedésemet, ebben partnerek voltak. Mégis egy 
idő után észrevettem, hogy már leültek, és nem voltak 
képesek újra elkezdeni a munkát, de nem panaszkodtak. 
Felismervén vehemens stílusomat, külső időmérő segítsé
get kértem, s így elértem, hogy mindig a legjobbkor fejez
tük be a próbákat. Ez a saját élményem arra figyelmeztet,
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hogy a lelkesedéssel dolgozó ugyan lelkesedést tö lt a gyer
mekekbe is, de attól még az ő teherbírásuk véges marad!

Az előadások ideje sem lehet mérték nélküli.
Fontos a ritmus, hogy mindig történjen valami, de néha 

engedjünk a felgyülemlett feszültségből. A gyermekek 
figyelme nem végtelen, s ha túlpörgetjük őket, nehezen 
kezelhetőkké válnak. Mivel a pedagógiai bábjáték 35-40 
percnél nem szokott több időt igénybe venni, nem szüksé
ges szünetet tartani a darabon belül. Óvodásoknak még 
rövidebb játékokat adjunk elő, és játszassunk velük! Amit 
unnak a gyerekek (vagy belefáradnak), az már nem jó!

SZERVEZŐDŐ BÁBCSOPORT

Az iskolába kerülő gyermekeknek valami élményük már 
van a bábról. Amikor a pedagógus megemlíti, hogy most 
ezt fogják csinálni, nem feltétlenül kell, hogy örüljenek a 
gyermekek. Ennek családi okai is lehetnek. Sok olyan fel
nőttel találkoztam, aki nem szereti, és soha nem is szeret
te a bábozást. Olyannal is, akit valami sikertelenség vagy 
rosszul kiosztott szerep távolított el a játéktól. (Egy édes
anya mesélte, hogy sokat kellett a paraván fö lö tt tartania 
egy házat, amit ő nagyon utált.) De azért a gyakoribb rea
gálás az, hogy örülnek a gyerekek a játék lehetőségének.

1. M ielőtt kiosztjuk a szerepeket, feltétlenül ismertes
sük meg az egész történetet a gyermekekkel, és beszél
gessünk róla. Tudjuk meg, melyik gyermek mit játszana 
szívesen és miért. De azt is tudakoljuk meg, mi az, amit 
semmiképpen nem szeretne eljátszani, és mi az oka en
nek. Az így szerzett információkat kezeljük bizalmasan!

A  háromlelkű bábuk
(Készült Székely György és Duró Győző előadása alapján, 
mely 1993-ban hangzott el a Bábakadémián.)

Amikor japán bábjátékról beszélünk, elsősorban a bunra- 
kubábokra gondolunk. Ez persze nem véletlen, hiszen ezt 
a technikát Japánban fejlesztették ki és tökéletesítették 
már generációk óta a játékosok.

A japán bábművészet kialakulásában és fejlődésében 
meghatározó szerepük volt a környező kultúráknak. A 7 - 
8. században buddhista papok hozták magukkal Kínából 
a bábjátékot. Ezt a japánokban élő belső igény -  a tökéle
tesség és a szentség -  fejlesztette a bábművészet legma
gasabb fokára.

Az első bábosok nyakba akasztott dobozos bábokkal 
járták az országot. Ebben a dobozban zsinóros bábtáncol- 
tatás történt. Itt a zenés történet volt előtérbe helyezve és 
nem a báb. A vándor énekesek a bábokat illusztrációként 
használták, többnyire szerelmes történetek bemutatására.

2. A gyermekek soha nem játszanak és alkotnak rosszat 
a bábban!! ! Mindig dicsérünk, de megbeszéljük, hogy len
ne a célnak megfelelőbb, esetleg kivitelezhetőbb!

A bábjáték a lélek játéka, azt csak építeni szabad, rom
bolni soha!

3. Ha mégis olyan gyermekkel kerülünk kapcsolatba, 
akivel úgy érezzük, hogy nem tudunk együtt dolgozni, illet
ve nem tudjuk a közösségbe jól beilleszteni (több gyermek 
sérülne, mint szabad), nézzünk szembe a problémával! A 
nehezen kezelhető (illeszthető) gyermeket ne zárjuk ki a 
munkából, csak ajánljunk fel neki egy egy-két személyes 
játékot, s kérjük, hogy ezt próbáljuk külön a többiektől, 
mivel a mi figyelmünk sem megosztható. Az ily módon 
külön kezelt gyermek rövid idő után (egy-két külön össze
állított darab után) beilleszthetővé válik a többiek munká
jába is!

4. Mindenki érintetté válik a bábjáték során, tehát ne 
lepődjünk meg, ha a szülők olyan dolgokról kezdenek ne
künk beszélni, amiről eddig mélyen hallgattak.

5. Amennyi lehetőségünk csak van arra, hogy közösen 
készítsük el a bábokat, díszleteket, mindet használjuk ki. 
Olyan dolgokat fogunk látni és hallani, amiket soha más
kor. A kreatív munka megnyitja a gyermekek száját, és 
kezük azt is elmondja, amit a szájuk nem. Csak figyeljünk, 
és vegyük észre! Ilyenkor már kérdezni is lehet, és még 
választ is fogunk kapni! (Csak legyen erőnk elviselni.)

A legismertebb Dzsonuni hercegnő története. Idővel a sze
relmes történeteket a harcokat bemutató játékok váltot
ták fel, így ehhez már kesztyűs bábokat tudtak csak fel
használni. A szamurájtörténetekben a figurákat (kimpira 
ningó -  harcos bábok) verekedésre alkalmassá kellett ten
ni. Ezért megnőttek a bábok méretei, s ezáltal már több 
mozgatóra volt szükség (egy bábhoz több emberre). Azt, 
hogy miért pont ilyenné alakultak ezek a 90-100 cm-es 
bábok, m in ta  bunraku, könnyen megfejthetjük, ha nem 
felejtjük el, hogy már a japán bábjáték első szakaszában 
is a nagyon precíz, tökéletes bábra törekedtek a művé
szek. Végül már három ember kellett egyetlen figura moz
gatásához.

Van egy főmozgató, aki bal kezével a báb fejét, jobb 
kezével a báb jobb kezét mozgatja. A második mozgató a 
bal kart mozgatja, a harmadik a lábakat. Ezzel képessé 
válnak a bábok az emberszerű mozgásra. Mivel a báb tel
jesen összehangolt és pontos mozgatása igen nagy kon-

92



centrációt igényel, itt már az akusztikai hátteret külön ze
nészek és egy „mesélő" adja. A „mesélő" (a gidájú), egy
maga adja a szöveget, ő az, aki teljes átéléssel mondja el 
a történetet. Ebből következik, hogy az előadás ugyan 
pontosan összepróbált, mégis azt kell mondanunk, hogy a 
szöveget „követi" a mozgatás. A gidájún kívül meg kell 
említenünk a kínai eredetű zenekart, mely egy háromhú- 
ros pengetés hangszeren játszik. Az akusztikus hátteret 
biztosító gidájú és a zenekar a játéktéren kívül van elhe
lyezve. A játéktéren a bábok és mozgatóik vannak. Mivel 
egy bábot hárman mozgatnak, így négy báb megjeleníté
sére tizenkét ember tartózkodik egyszerre a színen. A báb
mozgatókat semmi nem takarta, ezért egységesíteni kel
lett az öltözéküket. Fekete ruhában, csuklyával a fejükön 
dolgoznak. Ettől csak a főmozgató tér el, akinek ruhája 
díszesebb, és nincs a fején csuklya. A legérzékletesebb 
mozdulatoknál, a legszélsőségesebb érzelmeknél sem vál
tozhatnak arcának vonásai. Érdekes módon a mozgatók 
érzéktelenné kell, hogy váljanak, minden emberit a bá
boknak kell kifejezniük. Ezt olyan tökéletesen fejezik ki a 
bábokkal -  a legaprólékosabb mozgatással, pontossággal 
- , hogy a néző azt érzi: a színpadon csak a bábnak van 
lelke. „Könnyű neki" -  mondhatjuk, hiszen az ő megjele
nésében három lélek összehangoltságára, három lélek tel
jes átadására kerül sor. A bunrakubábuk megjelenése ko
moly elszívó erő volt a színielőadásokról. Így lehetséges 
az, hogy az emberek -  táncosok, színészek -  versenyre

kényszerültek a bábokkal. Erre persze a bábok mindig ké
szek voltak válaszolni. Már nem a bábok utánozták az 
emberek mozgását, hanem voltak olyan táncos bábmoz
gások, ugrások, amelyeket az emberek próbáltak a bá
boktól „megtanulni". (Több ilyen mozdulat követelt em
beréletet.) Azt, hogy a báb ilyen végzetes mozgásokra is 
képessé vált, ezt annak is köszönhették, hogy a bábos az 
első tíz évben a báb lábának mozgatását tanulta, majd 
vele együtt az összes szöveget és az akusztikát is meg kel
lett jegyeznie. Csak ezután léphetett a színre mint láb. A 
következő tíz évet a kéz mozgatására szánták, és további 
tíz évig tanult, mire átvehette a főmozgató szerepét. A 
bábosok csak férfiak lehettek. A hosszú tanulást igénylő 
bábmozgatást dinasztiák adták át egymásnak. A pontos 
tanulásra másként nem is kerülhetett volna sor, csak úgy, 
hogy egész fiatalkorban kezdték el.

Legalább ilyen fontos volt a bábok elkészítése, techni
kai felszereltsége. Arcuk, öltözékük jellemükről, társadal
mi helyükről és szerepükről árulkodott. Az arcon külön 
tudták a szemet mozgatni, sőt voltak olyan bábok, ame
lyek „k ifordítható" arccal rendelkeztek. Miután elkészül
tek a bábok, úgy öltöztették és tisztelték őket, mintha ön
álló személyiségek (emberek) lettek volna.

Az ősi történetek után, a 13. században vált irodalmi 
színművé a bábjáték. Első darabírójuk Csikamacu Mon- 
zaemon volt. Ma egyetlen hagyományos színház műkö
dik Osakában, a Bunrakuza Bábszínház.

BUSZON

Már hazafelé tartunk. 
Hosszú az út, valamit 
tenni kell.
Játsszunk! -  szól a kicsi. 
Jó, de mit? 
Barkochbázzunk! 
Belenyugszom. 
Gondoltam! -  szól. 
Bólintás -  akkor kérdezek. 
Élőlény 
vagy tárgy?
Tanácstalanul rám 
néz.
Széttárja kezét, 
és mondja: mindkettő, 
báb!

Lovas Zsuzsanna
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A  szövegkönyvek elé
A szövegkönyveket igyekeztem úgy elkészíteni, hogy azok, 
akik még soha nem báboztak, a lehető legpontosabb inst
rukciókat kapják. Remélem, ezzel kedvet tudok csinálni a 
bábjáték kezdeteihez.

Az alábbiak szerint rendeztem el a szövegkönyveket:

■ „Csak" felnőtteknek előadható darab 
Száz pár körtve és alma

■ Tíz év felettiek számára előadható darabok 
A hit szekerén
A teáskanna

■ Mesék
A nagyravágyó feketerigó 
A gomba alatt 
Szívből szóló muzsika

■ Népmesék, népballadák 
Angyalbárányok
A szálláskereső Jézus 
Elindult a Szűz Mária

Tartalmi mondanivaló:

Feltétel nélküli hit abban, 
hogy Isten mellettünk áll, 
és megbocsát.

Nincs szebb, mint 
másokért élni -  akár 
sérülten is.

Egymásért tennünk kell -  
senkit ne taszítsunk ki, 
semmilyen ürüggyel.

Önsajnálat ellen: ne a 
holnapnak élj, hanem 
vedd észre azt, ami most 
szép az életedben, 
mert mindig van, ami szép.

Tudjunk megbocsátani, József
és lássuk meg, A Télapó virága
mit kell a másikért tennünk.

A darab címe:

A hit szekerén 
Száz pár körtve és alma

A teáskanna

A gomba alatt 
A három pillangó 
A virágszemű

A Hótündér meséje

■ Óvodásoknak, kisiskolásoknak előadható darabok 
A három pillangó 
A Hótündér meséje 
A Télapó virága 
József
A virágszemű 

MIKOR MIT JÁTSSZUNK?

Akkor, ha belső indíttatásból keresünk eljátszandó dara
bot, általában egy-egy helyzet megoldására törekszünk. 
Most a jelen lévő szövegkönyvek segítségével szeretnék 
megoldást ajánlani néhány konkrét esetre. Így is értelmez
hetjük és alkalmazhatjuk azt, hogy „Gyógyít a báb!".

ÜNNEPEKRE JAVASOLT DARABOK

■ Karácsonyra 
Szívből szóló muzsika 
A szálláskereső Jézus 
A Hótündér meséje 
A Télapó virága

■ Húsvétra 
Angyalbárányok
Száz pár körtve és alma 
A szálláskereső Jézus és Elindult a Szűz Mária 
(együtt előadva)
A teáskanna
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■ Előadásra javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Botos báb (fatörzsből készült) és pan

tom im es díszlet
■ Az Evangélikus Bábszínház Pálma csoportjával já t 

szottuk.

M ielőtt megismerkedünk e népmese szövegkönyvével, 
kell néhány szót ejtenünk magukról a legendanépmesék
ről, melyek mind Istenről, Jézusról, esetleg a pokolról vagy 
egy-egy szentről szólnak.

Mér maga az a tény is csodálatra méltó, hogy a régebbi 
idők népi kultúrájába milyen természetes módon épült be 
a vallás -  az Isten képe, hite és tudata elválaszthatatlan 
volt az emberi élettől. Ennek állítanak emléket ezek a ré
gi népmesék, anélkül hogy bármit is szépíteni akarnának 
az élet nehézségein, anélkül hogy a kegyeskedés álarca 
mögé bújnának. Nem megvitatták a hit kérdéseit, hanem 
megélték azokat.

Így hát fel kell hívnom mindenki figyelmét arra, hogy 
aki e darabot választja, az előbb említett akadályokat va
lóságként fogja megélni. Felvetődik persze a kérdés, hogy 
miért?

Nagy valószínűség szerint azért, mert nem véletlen, hogy 
ennek a történetnek a Megölő Istéfán-mesék csoportjá
ban a helye. A népmese ebben a formájában egyértelmű
vé teszi, hogy kiről is szól, és miért szól róla. Azért, mert 
tengernyi bűne volt, hiszen megölte anyját, apját.

M it is jelent ez tulajdonképpen?
Valóban az apját és anyját ölte meg?
A mese vezetésében az is benne van, hogy apánkkal 

anyánkkal kerek egész a világunk, hogy az atyát és a ter
mő anyát, vagyis Isten minden teremtményét pusztította 
el Megölő Istéfán, Isten minden teremtményének csak ár
to tt, és megölte apját, anyját!

De meddig volt gonosz?
Amíg meg nem tudta, milyen büntetés vár majd reá. És 

akkor a paphoz fordult, hogy ugyan mit tehetne. Ez a kér
dés még csupán a „megúszni akaró ember" kérdése, de 
az, hogy a rá kiró tt penitenciát elfogadja és betartja, már 
komoly hitbéli elkötelezettségről tanúskodik.

Igen, ez a zsivány példamutató alázattal és hittel áll 
elénk, mert tőle megtanulhatjuk, hogy Krisztus keresztha
lála, a megváltás műve nem volt hiábavaló, ha hiszünk ben
ne. Megváltotta bűneinket tisztító vére által. Ez talán nem 
rettenetes és magasztos is egyben? Krisztus szenvedései-

Száz pár körtve és almaNépmese felnőtteknek
ben nincs o tt a világ minden bűne, és az ő hite, hogy ezál
tal a szenvedés által bűneink eltöröltetnek?

Ebben a kétrétegű népmesében bizony sok gyönyörű
ség van, sok szimbolikus elem és nagyon sok hit. Kétréte
gű, mert egy egyszerű történettel indul, de egy egészen 
más főszereplővel, és más helyzetben folytatódik tovább, 
igaz, az első rétegre épülve és ahhoz visszazárva.

Gyönyörű, mert nyelvezetében sok szépség és szófordu
lat van.

Még mindig nincs elég szenvedés, nincs elég áldozat, 
csak akkor, amikor a kárba veszett munka gyümölcsét az 
áldozatok megbocsátása hangsúlyozza. (Fák: „Jaj, ne sza
kíts mirólunk, mert nem te ápoltál és nem te gondoztál 
m inket!") Számomra ez a darab csúcspontja.

Csodálatos zárása a történetnek az időskorban újra ta
lálkozó két ember, akik ugyan az élet két szélsőséges mezs
gyéjén élték életüket (az egyik pap, a másik zsivány), de 
együtt állnak az Úr elé, lelkük két fehér galamb képében 
szárnyal az ég felé.

Senki ne valósítsa meg ezt a darabot úgy, hogy finomí
tani akar rajta. Ha nem elég a hitük hozzá, ne kezdjenek 
bele!

A JÁTÉK MENETE, STÍLUSA, JELLEMZŐI

Mivel két gyilkos fa öntözése a vezeklés útja, ezért válasz
tottam és ajánlom további játékra a fatörzsfejből, kicsi tar
tóval és szövettel (a nyak köré téve) kialakított bábokat. 
Technikailag botos báb, de a játékos a bábot egyik kezé
ben maga elé tartja, másik kezével a báb kezét adva ját
szik.

Minden játékoson egyszínű fekete ruha van!
A díszletet a félkörben ülő játékosok test- és kézmozgá

sukkal illusztrálják. Később ők alkotják majd a fákat. Egy- 
egy fához három személyre van szükség.

A fekete varjú egy fényes fekete kesztyű vagy egy szin
tén természetes anyagból (vesszőből) készült figura, amely 
ebben az esetben Plútóhoz van illesztve mindaddig, amíg 
nem indul a fákat megtépázni.

A játék úgy kezdődik, hogy két nagy kalapos, malaclo
pó kabátot viselő (régi diákkinézetű) vándor érkezik a né
zőtérre, és a regések stílusában előadják a mese első tör
ténetét, amelyet a félkörben ülők a bábokkal illusztrálva el 
is játszanak. Mondva-énekelve adják elő a Summáját írom 
Tinódi-dal dallamára, majd a kis pap pokol keresésével el
indul a szöveges második történet.

Megéri az erőt, hitet és fáradságot. Jó munkát, jó játékot!
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Szereplők: A pa 
A nya 

Zsivány 
Pap 

Plútó 
M esélök 

Fekete varjú 

Fák 

Forrás

(Bejönnek a vándorok, és akkor, amikor felmutatnak az 
égre a galambokhoz -  bár azok nincsenek láthatóan o tt-, a 
játékosok mégis megmerevedve egy irányba néznek. A 
színpad olyan, mintha csak rendezkednének, ebben egy 
pillanatnyi megmerevedés után mindenki elhelyezkedik a 
helyén. A színpad bal legszélén ül majd Plútó, utána a fá
kat játszó hat szereplő, a zsivány, az anya és az apa, a gye
rek, majd a forrást játszó egy-két személy. Amint a gye
rekből pap lesz, és elindul megkeresni a poklot, akkor fog 
eléállni bábbal és testtel a zsiványt játszó személy. A dalos 
részt a bábok játsszák, nem beszélnek.)

M esélök

(Felosztják egymás közt a szövegrészeket, szinte egymás 
szavába öltve mesélnek, énekelnek, miközben a nézőtér 
hátsó feléből a színpad felé vonulnak. Közben, amikora két 
fehér galambot említik, a színpadon éppen elhelyezkedő 
játékosok is mind megmerevednek, és egy előre megbe
szélt pontra néznek, mintha ők ott látnák a galambokat.)

Eljöttem ide, hogy elmeséljem, 
e két fehér galamb ott fenn az égen, 
merről visz útja, honnan a múltja, 
hogy lett a tisztátlan hófehér újra.

(A félkör alakban ülő játékosok a nézők felé és a félkör 
közepére egy kosarat tesznek, s az apát tartó játékos csu
pán a báb fölemelésével és azt megmutatva jelzi, hogy 
éppen róla szólnak a mesélők.)

Volt vagy száz éve, vagy talán százegy,
Az úton haladva a fuvaros szekere 
kerékszegéig a sárba süllyedt, 
s nem volt segítség, sehol sem lelte.

(A Plútót alakító játékos, aki a félkör színházi bal szélén 
helyezkedik el, feláll, belép, és a kosarat egy határozott 
mozdulattal a körön kívülre repíti. Vele szemben egy fél
térdre ereszkedett mozgással belép a fuvaros apa is, és 
jelképesen az ördög mutat egy okmányszerű papírt. Az 
apát játszó rábólint, majd egy mozdulattal aláírja. Az apát

játszó visszavonul a helyére, az ördög még egy kicsit ki
tartja a passzust.)

Egyszercsak o tt termett Plútó, az ördög, 
kihúzta a kocsit, az csak úgy zörgött.
Cserébe mit kérsz, kérdé az ember,
Plútó meg nevet, hát csak ígérd meg!

(Itt Plútó láthatóan tartja a passzust, és a játékos nagyolt 
mozdulatokkal nevetteti a Plútó bábot.)

Ígérd meg paraszt, hogy legkedvesebb 
Jószágod enyém! -  bármi is legyen!
A paraszt ráállt biz az alkura,
Eközben otthon megszületett a fia.

(Plútó visszaül a helyére. Eddig nem volt a papbáb a játé
kosok kezében, de mikor a gyermek születését említi a 
mesélő, a gyermeket-a későbbi papot-tartó  játékos ölé
be véve feláll a helyén, és ringató mozdulattal jelzi a gyer
mek megszületését.)

Tizennyolc év múltával enyém a fiad!
-  mondta az ördög, s eltakaroda.
S ahogy lassan múltak az évek, 
az apa szeméből hulltak a könnyek.

(A papot -  gyermeket -  játszó a bábot a tartójánál fogva 
veszi már kezébe. Az apát és a mellette ülő anyát játszó 
bábok és játékosok a szülőket összeérintve, saját kezükkel 
jelzésszerűen a sírást imitálják. A papot játszó báb mellet
tük szintén megemelkedik, és feléjük fordul.)

Már édes szüléim miért sírástok?
Mi itt a titok? Mi itt az átok?
Szülei néki rendre elmondják,
De már a fiú tudja a módját.

(A papot játszó személy látványosan ráad a bábra egy fe
kete lepelt, amelyen feltűnően nagy kereszt van.)

Beállok papnak édes szüleim,
Istent szolgálom én halálomig.
Nem vesz rajt erőt biz egy ördög sem, 
és azt az írást is visszaszerzem!

(A pap úgy indul el, hogy az őt játszó személy az ülésből 
felemelkedik, és hátralép a körben ülőktől egy lépést. Elő
ször a színpadi jobb felé indul, s a félkörben ülő játékosok 
átalakulnak díszletté úgy, hogy a térdelő ülésből a térdük
re hajolva felpúposítják a hátukat, ami a tájat adja.)
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Így hát elindult a kis pap messzire, 
hosszú az útja, a poklot kereste.
Erős a teste, tiszta a hite,
Istent szolgálja, nincs kitől féljen!

(Átvált az énekből szövegre)

Ment, mendegélt, hetedhét ország ellen, még 
Óperenciás tengeren is túl, egy nagy hegyen, 
egy nagy erdőben.

(Feláll helyéről a pap, és elindul, nagyon lassan. A körbe
ülök mozgása az alábbiak szerint alakul. Tenger: oldalra 
fordulnak, és féltérdre váltanak, hegy: a púpositott hát, 
erdő: térdelés a nézőkkel szemben és kezek a magasban 
-  szétálló ujjakkal.)

Ahogy így megy, egyszer csak eléugrik egy hí
res zsivány.

(A jobb szélnél visszafordul a pap, a zsiványt játszó játékos 
már készül, és amikor hozzáér a pap, szinte a „ földből nő 
ki", és eléáll.)

Zsivány Hová-hová, lelkiatya?
Pap Elmegyek a pokolba a kontraktusomért.
Zsivány No, ha már odamégy, nézd meg az én helye

met is, hogy hol fekszem én holtom után. S ha 
erre találsz visszajönni, megvárlak itt, ezen a he
lyen.

Pap Jól van.

(Ahogy elérik a poklot, a díszletet adók leteszik a kezüket, 
és minden második felfelé nyújtózva, a többiek a padló 
felé hajolva le-föl mozdulatokat tesznek. Mindkét csoport 
a kezét maga előtt tartja, és kezeivel, ujjaival gyors moz
gással a tüzet utánozza.)

M esélő A szegény ember fia aztán tovább folytatja a 
maga útját, annyira, hogy egyszer mégis elért a 
pokol kapujáig. A fiú minden háborítás nélkül 
egész Plútó őfelsége királyi rezidenciájáig eljutott. 

Plútó Ki vagy, mi vagy, mit akarsz?
Pap (Istent dicsérő énekbe kezd, és csak énekel, 

énekel)
Plútó Jaj, csak ezzel az istenes dallal hagyj fel, mert 

m indjárt szörnyethalunk!
Pap (Énekel)
Plútó M it akarsz, mit kívánsz? Mindent megadunk,

csak hagyj fel az énekkel, mert olyan, mintha 
kővel hajigáinál bennünket!

Pap Akkor felhagyok, ha ideadod a kontraktusleve
lemet, és megmutatod a híres zsiványnak a he
lyét, ahol ő majdan fekszik.

Plútó (Átadja a kontraktust)
Nézd, itt fog ezen az éles borotvaágyon feküdni, 
alatta és felette pedig lobogós-lángos tűz ég ezer 
esztendeig.

M esélő A szegény ember fia aztán zsebre tévén a kont
raktust, kijött a pokolból, és az erdő közepén 
találkozott a híres zsivánnyal.

Zsivány No , m egnézted-e  azt a he lye t, ahol én ho ltom  

után fekszem ?

Pap Meg.
Zsivány S mivel lesz az ágyam kirakva?
Pap Éles borotváva l.
Zsivány Mi lesz a fejem alatt a vánkus?
Pap Égő zsará tnok.

Zsivány Mi lesz a takaróm?
Pap Lobogós láng.
Zsivány S mennyi ideig kell nekem o tt senyvedni?
Pap Ezer esztendeig.
Zsivány Hát nincs szabadulás a számomra?
Pap Van, hogy ha azt megcselekszed, amit mondok.

Kit ütöttél legelőszőr agyon?
Zsivány Apámat almafával,

Anyámat körtvefával.
Pap Megvan-e botod, amellyel apádat és anyádat 

agyonütötted?
Zsivány Itt hordom őket az övemben.
Pap Látod-e azt a nagy hegyet, mely előttünk itt az 

eget támasztja?
Zsivány Látom.
Pap No , ha látod, eredj föl annak a tetejébe, ültesd 

el ott mind az almafa-, mind a körtvefabotot tő
vel lefelé. És térden csúszva ebből a forrásból 
mindaddig hordozd, öntözgesd, míg mind az 
almafa, mind a körtvefa ki nem hajt, virágot 
nem hoz, és gyümölcsöt nem terem. Ha pedig 
megtermi gyümölcsét a két gyilkos szárazfa, éj
jel-nappal sose hunyd be a szemed, mert ha a 
gyümölcséből csak egyet is ellopnak, minden 
fáradságod dugába dőlne, s kezdhetnéd a mun
kád újra.

M esélő Ezzel a kis pap ott hagyta a zsiványt, az pedig 
abban a szempillantásban felment arra a nagy 
hegyre, s a leghegyében mind a körtvefa-, mind 
az almafabotot leültette egymás mellé.

(A pap a színpad jobb hátsó csücskében leül. Plútó a szín
pad bal elején marad, de egy lépéssel balra hátrál, o tt áll. 
A forrást játszók a színtér jobb első részéhez helyezked
nek el. Amikor elkezdi a zsivány a munkálatokat, egy-egy 
játékost állít középre, egymás mögé három-három em
bert, ők lesznek a fák. Amikor elülteti a fákat, akkor gug
golnak, majd ahogy a mesélő mondja, lassan felállnak, 
oldalra felnyújtják a karjaikat. Elhagyottan lógó kézfej je
lenti, hogy kihajt a fa. Felfelé tartott, ujjakkal kicsit széttar
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to tt kéz a virágba borult fa. Lefelé fordított összezárt kézfej 
jelzi, hogy gyümölcsöt hozott a fa.)

Zsivány Elültetlek almafa, elültetlek körtvefa,
megöntözlek almafa, megöntözlek körtvefa, 
Megöntözlek almafa, megöntözlek körtvefa.

(Folyamatosan mondogatja, mindaddig, amíg gyümölcsöt 
nem hoznak a fák, csak halkan, hogy a mesélő szavát le
hessen hallani. Valóban féltérdre helyezkedik, és bábjával, 
tenyerével a forrástól hordja a vizet. A forrás karjának 
mozgatásával jelzi a víz hullámzását, maga előtt.)

M esélő Ez így ment, egyik nap csakúgy, m int a másik 
nap. Hét esztendő múltával eztán mind az al- 
mafabot, mind a körtvefabot kihajtott. Újabb 
hét esztendő múltával kivirágzott vörös levéllel, 
fekete virággal. Mikor a két gyilkos fa meghoz
ta gyümölcsét, a zsivány nem te tt egyebet, mint 
éjjel-nappal o tt ülvén a két fa tövében soha be 
nem hunyta a szemét, hanem csak a gyümölcs
fákat őrizte. De itt, lelkem teremtette, mi törté
nik a dologból?! A zsivány el talált aludni.

(A színpad bal szélén álló Plútót játszó személy látványo
san, a közönségnek szinte kérkedően magára húzza a fe
kete kesztyűt, majd két kezét összetéve varjút formál be
lőle stb.)

Egy fekete varjú csak ezt várta, és leszakasztott 
egy szép piros almát és egy körtvét, azután a két 
gyümölccsel elrepült.

(A varjú egész hátul, a színpad bal csücskében, háttal a 
közönségnek megáll. A fákat játszók a szakítás után jaj- 
veszékelnek, mintha össze-össze akarnának rogyni, olyan 
mozdulatokat tesznek.)

Fák Jaj! Jaj! Jaj! Jaj!
Zsivány Ne sírj, anyám, ne jajveszékelj, apám I Igaz, hogy 

megloptak, de majd máskor jobban vigyázok, 
könnyeimmel öntözlek, szájamból itatlak, de 
mégis muszáj újra kihajtanotok.

(Ugyanúgy kezdődik minden elölről, azzal a különbséggel, 
hogy már el vannak ültetve a fák. Most is halkan, de egyre 
halkabban, lassabban beszél az öreg, hajlott hátú zsivány.)

Zsivány Megöntözlek almafa, megöntözlek körtvefa, 
megöntözlek almafa, megöntözlek körtvefa... 
(stb.)

M esélő A híres zsivány aztán két térdre esett, ezen csúsz

va újra elmászott ahhoz a bizonyos forráshoz, 
visszament a magas hegyre -  így öntözte mind 
az almafát, mind a körtvefát. És ez így ment, 
egyik nap a másik után, míg hét esztendő múl
tával kihajtott mind az almafa, mind a körtvefa. 
Kivirágzott -  fekete virággal. És vérvörös gyü
mölcsöt hozott. A híres zsivány o tt ült a két fa 
tövében, és éjjel-nappal őrizte.

(Feláll a papot játszó bábos, a játékos maga is öreges já 
rással mozog, és azt teszi, amit a mesélő mond.)

Egyszer csak arra jö tt egy régi szekér, rajta egy 
öreg pap, aki hazafelé tartott szülőfalujába. Le
telt a szolgálat, igyekezett utolsó útján, de a gyö
nyörű piros gyümölcsök eszébe ju ttatták szom
júságát. Leszállt az öreg pap, odament a fákhoz, 
és ahogy hozzá akar nyúlni a gyümölcsökhöz...

(A szekeret nem kell mutatni, elég, ha az öreg pap odalép 
a gyümölcsfákhoz. A fák együtt szólalnak meg.)

Fák Ó, ne szakíts m iró lun k , m ert nem  te  ö n tö z té l, 

nem te  áp o ltá l!
M esélő Akkor a két öreg egymásra nézett, s o tt ismer

ték meg egymást, a pap és a zsivány. A pap 
megszámolta a gyümölcsöket: mind az alma
fán, mind a körtvefán száz pár gyümölcs ter
mett. Akkor a gyümölcsök megrázkódtak, és 
hófehér galamb képében elrepültek.

(Ezt úgy jelenítjük meg, hogy a két öreg egymással szem
ben letérdel, számol, majd imádkozik. A fákat játszók hát- 
raarcot csinálnak, fejük felett összeteszik a csuklójukkal a 
kezüket, így csinálnak galambot, és szépen sorban hátra
mennek a színpad hátsó falához, ahol lassan engedik le 
kézgalambjaikat. A forrást játszó legkisebb személy szem
ben a közönséggel, középen a két öreg közé letérdel. A 
másik forrás is a színpad hátsó horizontjához lép. A közé
pen térdelőnek az lesz a feladata, hogy az otthagyott pap- 
és zsiványbábokat két karjában tartsa majd.)

Ott maradt az égígérő nagy hegy tetején a két 
öreg ember. Egymásra néztek, és imádkozni 
kezdtek. Mire imájuk befejezték, lelkűk fehér 
galamb képében útnak indult a messzeségbe.

(A két öreget játszó a bábját a kicsi kezébe teszi. Ők is ga
lambot formáznak kezeikből, és hátrarepülnek a többiek
hez. A vándorok veszik a kalapjukat, és ahogy jöttek, éne
kelve elindulnak kifelé, szépen lassan. Amikor elénekel-
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ték ezt az egy versszakot, a színpadon állók szépen lassan 
egymás kezét fogva a nézők felé fordulnak, és előrejön
nek a színpad elejéig, közben még egyszer, most már min
den játékossal közösen eléneklik a záróéneket.)

M esélők Két fehér galamb, o tt fenn az égen,

Két fehér lélek Istenhez tér meg. 
Sok bűnét, terhét elhagyta végleg, 
Együtt indultak, Istenhez érnek.

VÉGE

A két fa, melyeket a zsivány öntöz Zárókép

A vándorok „levonulnak" a szinröl Lovas Zsuzsanna és Börönte Márta e darab bábjait pakolják el a temp- 

lomibábjátékos-találkozón, 1996-ban
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A  hit szekerénIllés prófétáról szóló bibliai történet (1 Kir  17,1-24) alapján ■ Tíz éven felüliek előadásában és részére
■ Előadásra és h itta n ó ra i összefoglalásra javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: botos vayangbáb és árnyjá ték a há t

té r  megjelenítésére
■ A T ö rökbá lin ti Kísérleti (Zsolnai) Á lta lános Iskola 

ö töd ik  osztályos tanu ló iva l va lósíto ttuk meg.

Szereplők: Az Ú r hangja 

Illés

A háb király 

Ó bádjáhú 

Ó bádjáhú katonái 

Elizeus 

A sszony 

Szolgálók 

G yerek 

Hollók 

Baál papjai 

A háb katonái 

Beteli próféták 

Jerikói próféta

I. RÉSZ
Első szín

(Történik a Kerít partján, a paravánon elöl ül Illés, miköz
ben a hollók etetik őt. Az Úr az árnyjáték fényeként jele
nik meg. Illés egy botos vayangbáb. Egy pálcás hollót ké
szítünk, és a holló Illés kezéhez repülve mozgásával jelzi, 
hogy eteti Illést. A holló elrepül, és a hátsó vászon hátulról 
lesz most megvilágítva.)

Ú r hangja Illés! Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó 
Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam 
o tt egy özvegyasszonynak, hogy gondos
kodjék rólad.

(Amit mond az Úr, már meg is jelenik: a háttérben feltűnik 
az asszony. Illés elindul, vagyis ülő helyzetéből feláll, és a 
hátsó világítás megszűnik.)

Második szín

(A színen egy városkaput látunk, mellette egy özvegy
asszony fát szedeget. A háttérben látszik az asszony háza. 
A városkapu nagy, és síkban van elkészítve, a paravánnal 
egy síkban középen van.)

Illés (Az özvegyasszonynak mondja)
Hozz nekem egy kis vizet valami edényben, 
hadd igyam!

(A távolodó asszony után kiáltva mondja, aki megnyitja a 
kaput, és azon át a színpad bal oldalán, a paraván síkjától 
hátrafelé elhelyezkedő házához megy.)

Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! 
A sszony A  te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy 

nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt 
van a fazekamban, és egy kevés olaj a kor
sómban. Éppen most szedegetek pár darab 
fát, hogy hazamenve ételt készítsek ma
gamnak és fiamnak. Azt megesszük, és az
után meghalunk.

Illés Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy
mondtad, de előbb nekem készíts lepényt, 
és hozd ide. Magadnak és fiadnak csak azu
tán készíts! Mert így szól az Úr, Izrael Istene: 
A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajkorsó 
nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre!

(Amint Illés befejezte, a színpad sötétbe borul, majd halk 
zene -  az egész nem több mint öt másodperc -  és újra 
fény. Az asszony lepénnyel a kezében visszajön, Illést 
megvendégeli, majd bevezeti a házába. A ház belső kert
jé t látjuk -  mint egy könyv, úgy nyitható a díszlet közé
pen egy asztal, amelyen halomban áll a lepény. Felvezeti 
Illést a felső szintre. Egy szolgáló leszedi az asztalt. Az asz- 
szony karjában behozza élettelen gyermekét. Az asszony
báb két pálcával mozgatható keze képes megtartani a 
gyermek játékon kívüli bábját. Illés megjelenik a felső szin
ten, szobája ajtajában.)

A sszony (Illésre néz fel, és úgy mondja)
Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jö t
tél, hogy emlékeztess a bűnömre, és meg
öld a fiam?

Illés (Közben a földszintre érkezik, átveszi a gyer
meket, és a szobájába viszi)

Add ide a fiadat!

(Árnyjáték. Az emeleten látjuk Illést és a gyermeket, a töb
bit halljuk, a játék sziluett, mert az alakoknak csak a kör
vonalát látjuk.)

Illés Istenem, Uram! Térjen vissza a lélek ebbe a
gyermekbe!
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(Ezután Illés leviszi a gyermeket az anyjá
hoz)
Nézd, él a fiad!

A sszony Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, 
és hogy igaz a te szádban az Úr igéje.

(Zene: Minden, mi él... Sötétedés, majd Illést látjuk újból 
a Kerít partján ülve. Megjelenik az Urat megjelenítő fény.)

Ahábnak, hol vagy, uram, Illés? Aháb akkor 
megöl engem.

Illés Menj el, és mondd meg Ahábnak, hogy itt
van Illés! Még ma megjelenek előtte!

(Óbádjáhú elindul Ahábhoz, Illés ott várja, majd Óbádjáhú 
visszaérkezik Ahábbal. Azt az időt, amíg ez történik, egy 
zenei betéttel és a fény változásával jelezzük.)

II. RÉSZ
Első szín

Ú r hangja Menj el, Illés, jelenj meg Aháb királynál, mert 
esőt akarok adni a földre!

(Ahogy a fény kialszik, Illés vele együtt eltűnik a színről. 
Megjelenik Aháb király országjárásra indulva Óbádjáhú- 
val. A színpad bal oldalán jő  be Aháb király, vele a kato
nái -  két báb -, és ott mondja Óbádjáhúnak. A színen 
összesen négy báb van bal oldalon.)

Második szín

A háb király Fővezérem, Óbádjáhú! Menj el az ország
ban levő minden forráshoz és minden patak
hoz! Talán akad fű, és életben hagyhatjuk a 
lovakat és öszvéreket, és nem kell levág
nunk az állatokat! Óbádjáhú! Indulj arra, én 
csapatommal a másik irányba megyek.

(A színen Óbádjáhút és csapatát látjuk, mivel Aháb a két 
másik bábbal együtt balra távozik. Óbádjáhúhoz két kato
nája jobbról érkezik. Illés hátulról jön fel -  egyenletesen -  
a színpad közepére, s amint meglátja őt Óbádjáhú, a föld
re borul.)

Ó bádjáhú Te vagy az, uram, Illés?
Illés Menj el, és mondd meg az uradnak, hogy itt

van Illés!
Ó bádjáhú Ha jelentem neki, megöl! M it vétettem, hogy 

ezt akarod? Az élő Úrra, Istenedre mondom, 
hogy nincs nép, sem ország, ahová el ne kül
dött volna az uram, hogy felkutasson téged. 
Ha azt mondták, nincs itt, meg is esketett 
mindenkit, hogy nem láttak téged!

Illés Emlékszem bátorságodra, ne félj! Uram, az
élő Isten tudja, hogy Jezábel elől száz em
berét barlangokba vitted, és elláttad őket ke
nyérrel és vízzel!

Ó bádjáhú És ha elragad az Úr lelke, amint elmegyek 
tőled? És nem talállak? Akkor mit mondok

A háb Te vagy az, Izrael megrontója?
Illés Nem én rontottam meg Izraelt, hanem te,

és a te apád háza, mert elhagytátok az Úr 
parancsolatait, és te a Baalokat követted. 
Most gyűjtsd össze Izrael népét a Karmel- 
hegyre. Legyen o tt a Baál 450 prófétája, 
Aséra 400 prófétájával.

Harmadik szín

(Felmennek a Karmel-hegyre -  a színpad elején fokozato
san, mintha mennénk fel a hegyre, megjelenik a hegy, 
majd a bábok mozgása mutatja azt, hogy dolgoznak. Ki
takarják az áldozati helyeket, s mire a munkát befejezik, 
ott áll Baál áldozati helye. Az egyik mellett Illés áll, a má
sik mellett Baál papjai -  két-három báb.)

Illés Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Is
ten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessé
tek őt.

(Baál papjai bikát tesznek az áldozati helyre. A bikát el 
kell készíteni egy szövetből, és láthatóan fel kell tenni az 
áldozati helyre.)

Illés

Baál-papok

Illés

Baál papjai

Illés

Ők négyszázötvenen fognak imádkozni, én 
már csak egyedül maradtam. Ne gyújtsatok 
tüzet! Hívjátok segítségül Istenetek nevét! 
(Táncolnak)
Ó, Baál, felelj nekünk! Ó, Baál, felelj nekünk! 
Ó, Baál, felelj nekünk!
(Ezt folyamatosan mondogatják) 
(Közbekiáltja)
Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő! 
(Hangosabban mondják)
Ó, Baál, felelj nekünk! Ó, Baál, felelj nekünk! 
Ó, Baál, felelj nekünk!
(A népnek mondja)
Jöjjetek ide hozzám!

(Illés 12 kőből oltárt épít, ezt hátulról segítik a játékostár
sak. Látjuk külön a köveket, de egy ügyes mozdulattal -  
amikor Illés kitakarja az oltár helyét -  az előre elkészített
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oltárt felállítják. Az oltár hátulról a helyére kerül, Illés köz
ben mondja)

Ez a 12 törzs.

(Fölteszi a bikát és a fahasábokat az oltárra)

Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsé
tek az áldozatra. Uram, hadd tudják meg, 
hogy Te vagy az élő Isten! Fordítsd vissza szí
vüket!

(Az Úr lecsapott -  tüzet krepp-papírból készítünk, drótra 
erősítve és magasra emelve, majd az oltár felett rezegtet- 
ve tartjuk -, és meggyújtotta az oltárt, a nép -  minden szí
nen lévő báb -  pedig leborulva mondta)

N ép Az Úr az Isten!
Az Úr az Isten!
Az Úr az Isten!

(Zene: Minden, mi él... Elsötétedik, csak az Úr fényét fog
juk látni, halljuk majd hangját, változtatjuk gyorsan a színt.)

Negyedik szín

(Illés egy bokor alatt fekszik, mely a színpad elején áll. 
Megjelenik újból a hang, hátulról megvilágított az árnyvá
szon.)

Ú r hangja  Illés! Kelj föl és egyél, mert hosszú út áll előt
ted!

(Ahogy elindul Illés, szembejön vele egy 12 ökrös szekér, 
melynek a végét egy legény fogja. Illés megérinti Elizeust. 
A tizenkét ökrös szekeret el kell készíteni, úgy, hogy azt a 
nézők jó l láthassák. Akár szépen rajzolt síkbáb is lehet az 
ökrösszekér. Miután Illés Elizeust magával hívta, a szekér 
eltűnik, lemegy a színről, ahol ketten maradnak: Illés ás 
Elizeus.)

Illés Ezután együtt megyünk!
Elizeus Illés! Szolgálatodba állok én, Sáfát fia, Eli

zeus!

(Vándorlásukat az árnyvásznon fények kísérik.)

Elizeus Illés! Aháb királyt látom közeledni.
A háb Rám találtál ellenségem, Illés?
Illés Öltél, és még birtokot is szereztél? Ahol a

kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyal
ják fel a te véredet is!

A háb Nagy az Ú r átka rajtam! Ha elvesztem is éle

tem, fiam, Ahazjá sok szenvedéssel éli tovább 
az övét!

(Aháb alázatosan el, Illés és Elizeus tovább mennek. Szem
bejön velük egy szolga, Elizeus megszólítja)

Elizeus Kik vagytok, és hová mentek?
Katonák Ahazjá követei vagyunk. Megyünk megke

resni Baalzebubot, Ekron istenét, hogy segít
sen urunkon, és az gyógyuljon meg.

Illés Talán nincs Isten Izraelben, hogy Ekron iste
néhez indultok?

Katonák Uram! Mi most visszamegyünk a királyhoz, 
és elmondjuk neki, hogy találkoztunk veled!

(Illés és Elizeus pedig felment egy nagy hegyre, amely most 
az ellenkező oldalra kerül, mint az előző hegy. A király 
katonákat küldött a hegyhez -  mindig négy báb legyen.)

Elizeus Illés, a katonák megint jönnek!
Illés Menj, tudd meg, miért jöttek!

(Elizeus elmegy, majd visszajön, vagyis látjuk lejönni a 
hegyről. Kicsit takarásban lesz a hegy mögött, majd miu
tán ő visszament a hegyre, a katonák újból látszanak a 
hegy tövében.)

Elizeus Ahazjá király szolgája jö tt el ötven emberé
vel. A király azt parancsolta, menj le!

Illés Ha én Isten embere vagyok, szálljon le tűz 
az égről, és eméssze meg őket!

(Most is használjuk a tüzet krepp-papírból, de sokkal na
gyobb legyen. A hátsó horizont vörös lesz, dörgést hallunk, 
majd füstöt eresztünk a paraván mögül.)

Elizeus Uram, a katonák megint jönnek!
Illés (Int Elizeusnak, hogy nézze meg. Most rövi- 

debb a jelenet!)
Elizeus Illés! A király azt üzeni, hogy menj le!
Illés Ha én Isten embere vagyok, szálljon le tűz 

az égből, és eméssze meg mind az ötven em
bert!

(Megint jön a tűz, most még eggyel nagyobb. A hátsó ho
rizont vörös lesz, nagyobb füstöt látunk, mint az előbb.)

Elizeus Illés! A katonák megint jönnek, de imádkoz
va, könyörögve.

Illés (Int, hogy nézze meg. Elizeus már le se megy, 
csak néz.)

Katona (Könyörögve)
Lásd, tűz száll le az égből, kérlek, legyen drá
ga az én életem előtted!



Ú r hangja Illés! Menj vele, és ne félj tőle!

(Illés lejön a hegyről, az eltűnik, a szín másik oldalán Ahazjá 
király palotáját látjuk, ahol Illés és Elizeus találkozik a ki
rállyal.)

Illés és az Ú r (A királynak mondják, tehát látjuk, hogy a 
hátsó vászon megvilágított, és a beszéd rit
musában mozog a fény)
Mivel követeket küldtél Baalzebubnak Ek- 
ron istenéhez, mintha Izraelnek nem lenne 
Istene, azért nem kelsz föl az ágyadból, 
meg fogsz halni!

(Hirtelen sötétség, ijesztő hangeffektek, változni fog a 
szín.)

III. RÉSZ
Első szín

(A paravánon Illés és Elizeus együtt mennek. Most a leg
több színváltás már az árnyon fog megjelenni.)

Illés Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az
Úr.

Elizeus A z é lő  Úrra és a te  é le ted re  m ondom , hogy 

nem  hagylak el!

(Ahogy mennek, beérnek Bételbe, melyet a hátsó hori
zonton megjelenő kéz -  árnykép a városról -jelzi.)

Próféták (Ketten a szín jobb oldaláról jönnek)
Elizeus! Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja 
mellőled az uradat?

Elizeus Én is tu d o m , de ha llgassa tok!

Illés Maradj itt, mert engem Jerikóba küldött az
Úr.

Elizeus A z é lő  Úrra és a te  é le tedre  m ondom , hogy 

nem  hagylak el!

(Jerikóba mennek, megérkeznek, ezt a horizontra vetített 
képpel jelezzük.)

Jerikói próféta (Amerről ők mennek, a próféta szembejön 
velük)
Elizeus! Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja 
mellőled az uradat?

Elizeus Én is tu d o m , de hallgass!

Illés Maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött
engem.

Elizeus A z é lő  Úrra és a te é le ted re  m ondom , hogy 

nem  hagylak el!

(Mennek tovább együtt. A díszletben a paravánra átte
rítve egy selyem, és az árnyban megjelenik egy folyó. Illés 
átmegy rajta. A folyó két partján állnak, amikor Illés 
mondja)

Illés Kérj va lam it, m egteszem , m ie lő tt e lragad

nak tő le d !
Elizeus Jusson nekem a benned működő lélekből 

kétszeres rész!
Illés Nehezet kértél. Ha látsz engem, mikor elra

gadnak, úgy lesz!

(Mennek, majd lecsapódik egy forgószél -  a forgószelet 
selymek, krepp-papírok jelképezhetik mely egy kocsit 
hozott.)

Illés Atyám! Atyám! Izrael harci kocsijai és lovasai!

(Látjuk, amint a kocsi -  szépen, kemény kartonból készí
tett kocsi, mely a szélein krepp-papírból tüzes -  elragadja 
Illést magával, akit először felfelé látunk, majd a színpad 
mögött hirtelen feltűnve. Most használjuk ki az árnyvász
nat, mert az a színpad fölött van, oda kényelmesen fel tud 
tűnni a kocsi -  majd eltűnik. Elizeus nézi Illést. Egy asz- 
szony érkezik, és Elizeusnak mondja)

A sszony Uram! Városunknak vize rossz, és a földje 
terméketlen.

Elizeus Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele 
sót!

(Elizeus elindul, utána a többiek. A forráshoz érve magve
tő mozdulatokkal a következőket mondja)

Elizeus Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé 
halált és terméketlenséget.

(Megsózza a vizet, és a patak mellett mindenhol életbe, 
virágba borulnak a növények, fák... -  ezt úgy csináljuk, 
hogy a patak legyen ez esetben világoskék krepp-papír, 
és a termékenységet a paravánon felnyújtott növények 
szimbolizálják, melyek szinte kinőnek a földből.)

Záróének: Az Úr csodásan működik.

VÉGE
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MINDEN, Ml ÉL

Refr.: Minden mi él,  csak té-ged hir - det.  Minden dicsér,       mert mind a mű-ved.
Azzal, hogy él,        ezt zen-gi  né - ked:      Dicsér-lek én,  dicsér-lek té - ged!

Új ének, 191.

lek    szárnyán  su - han.  Mint  tit - kos bá - nya
mé - lyi-ben,      For- mál - ja      ter -        ve -        it, De
biz-tos kéz-zel  hoz-za föl,      M i     most még rejt-ve     itt.

Maár Margit, 1920. -  Evangélikus énekeskönyv, 328.
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Andersen meséje A  teáskannaJátszható 10 év feletti gyerekekkel, mindenki számára
■ Előadásra javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Tárgyanimáció és kézjáték, asztali báb

já tékkén t
■ A Meseláda Bábszínház részére készült.

Szereplők: T eáskanna 

C sésze 

C ukortartó

ÜGYETLEN (SZÖVEG NÉLKÜL)

Ember

A sszony

V irág

(A többiek nevetnek, gúnyolódva mondogat
ják)

C sészék stb. Jaj, szegény! De sajnálom, és éppen ő, a ki
rálynő!

(Látjuk, hogy odaadják a kannát egy reszkető kezű asz- 
szonynak, aki valamit önt bele.)

T eáskanna Jaj, ne! Csak ezt ne! De hiszen ez zsír!
Ó, mivé lettem!

(A kannát egy ablakba teszik, ahol nézegeti az o tt növe
kedő virágokat.)

Nahát, hogy ez milyen szép!

(Egy szépen terített asztalon különböző teázáshoz kellő 
csészék és egyebek között ott díszeleg a teáskanna is. Elő
re elkészítettük, úgy, hogy játszani tudjunk vele.)

T eáskanna

E g y  c sé s ze  

C u k o r t a r t ó

T eáskanna

Látjátok, milyen szép vagyok! Szép ívelt a 
csőröm, és a fülem is egészen eredeti. Nem 
csoda, hogy én vagyok a teaasztal királynője. 
Nahát, de nagyra tartja magát! Pedig a fö 
dele törött, úgy kellett megragasztani!
Jobb is, hogy nekem nincs fedelem, m int
hogy törött legyen!
(Ezt a teáskanna felé mondja)
Ismerem a hibáimat, be is látom, ezért va
gyok szerény és alázatos!
(Persze ezt éppen kérkedéssel mondja)
Én áldás vagyok az embereknek! Bennem 
érlelődik a forró víz teává!

(Ekkor jön egy kéz, mely elejti, a kanna csőre és füle letö
rik. Ezt persze nem szabad találomra „törni": a törés helyét 
a készítésnél előre meghatározzuk, úgy, hogy ott ketté 
tudjon válni.)

A sszony Már ez is kiürült. Éppen jókor. Tudod mit, te 
kis kannácska? Most valami szépet adok ne
ked! Te fogod fölnevelni azt a kis virágot, 
ami ebből a hagymából fog kifejlődni! Ko
moly feladat, vigyázz rá!

(Látjuk, hogy beleülteti a virághagymát, majd zenével kí
sérve a hagymából gyönyörű virág lesz.)

T eáskanna Nahát, hogy te milyen gyönyörű le tté l! Bol
dog vagyok, hogy élet van bennem, boldog 
vagyok, hogy én nevelhettelek fel!

A sszony Ó, hogy te milyen nagyra nőtté l! Talán jobb 
lenne neked egy nagyobb edényben!

(Látjuk, ahogy kettétörik a kannát, és átültetik a virágot.)

V irág Jaj, ez fá j n e ke d !

T eáskanna De neked sokkal szebb csereped lesz.
V irág És v e le d  m i lesz?

T eáskanna Én b o ld o g  vagyok , m e rt b o ld o g , aki m ásnak 

tu d ja  á ld o z n i az é le té t!

Ember Nem ba j, nem történt semmi!
(Mondja annak, aki leejtette)
De milyen csúnya is lett ez a kanna!

(Zenére befejezik az átültetést, a virág ráborul a teáskan
nára, és az lehunyja a szemét.)

VÉGE

105



A  nagyravágyó feketerigóLázár Ervin meséje ■  Tíz év felettiek előadásában mindenkinek
■ Előadásra javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Botos síkbábokkal, élő szereplőkkel, 

a színpadi díszletet használva paravánként já tszot
tu k  a mesét.

■ A Kőbányán m űkö dö tt Evangélikus Bábszínház já 
tékosaival ad tuk elő. A csoportban ké t és fé l éves 
gyerm ektő l tizenha t évesig m inden é le tko rú  gyer
mek részt ve tt.

Szereplők: Feketerigó 

Fiú

Bagoly

Barázdabillegető

Gólya

Bölömbika

M acskabagoly

Szürke varjú

V ándorsólyom

Búbos banka

Sárgarigó

Festő

(A parkban a fán csivitelnek a madarak. Sok színes madár 
látható. A padot egyedül egy feketerigó kopogtatja, és fel
le sétál rajta. A sok madár elrepül, egyedül marad a feke
terigó.)

Feketerigó Csk, csk, csk, csk! (Mérgesen) De jó
lenne, ha olyan szép piros toliam lehet
ne, mint a vörösbegyé, vagy olyan zöld, 
m int a gyurgyalagé, vagy cifra, mint a 
papagájé! De így feketén, csúnyán...

(Visszaszálltak a madarak a pad melletti fára és bokorra, 
amelyek a paravánt helyettesítik, és kitakarják a bábozó- 
kat. A madarak a pad hátsó támláját is használhatják pa
ravánként -  nem lesz zavaró, mert minden bábos fekete 
ruhát visel. Megjelenik a kisfiú, a madarak elhallgatnak, 
és felé fordulnak.)

Fiú Kellene nekem egy barát. Egy madár
barát. Aki reggelenként megkocogtat
ná az ablakomat, és mindennap meg
ajándékozhatnám kenyérmorzsával meg 
kölessel.

M adarak (Együtt) Aha!
Bagoly (Mély hangon) Uhu!

Barázdabillegető A barátság nem könnyű dolog! Nekem 
például már van barátom, a Szőriszar
ka. A Gyurgyalagnak a Szalakóta...,

G ólya ...és nekem a Kanalas gém!
Bölömbika Nekem pedig a Búbos vöcsök!
Fiú És neked Macskabagoly?
M acskabagoly Nekem nincs! (Mogorván mondja)
Szürkevarjú Nekem sincs, de nem is kell!

(A feketerigó a beszélgetés kezdetén még elöl van, de
egyre jobban elbújik. A közönség felé mondja, a többiek
től távol. Ezt úgy oldjuk meg, hogy a többi madár a lehető 
legközelebb húzódik a kisfiúhoz, de nem takarják egy
mást, a feketerigó pedig a fa vagy bokor legszélső ágára
„száll".)

Feketerigó Éppen én kellenék neki, amikor ilyen 
csúnya vagyok, FEKETE!

Bölömbika Gyere vissza egy hét múlva!

(A kisfiú már megy el, amikor a bölömbika utána kiáltott, 
ezért ő egy kicsit megemelkedik, a levegőben van. Majd 
a képből kirepülnek a madarak, ezt a bábosok úgy oldják 
meg, hogy maguk elé tartják a bábot, de hátat fordítanak 
a közönségnek. Az idő múlását a színpadon zenére áttán
coló napocska jelzi. A színpad jobb oldalán a festőt látjuk 
festegetni, majd elmegy, és leül egy távolabbi padra, az 
eszközeit otthagyja. Hatalmas festékespalettában színes 
textillel oldjuk meg a messziről is jó l látható festékkoron
gokat. Ahogy a madár festegeti magát -  a feketerigónak 
minden formája külön elkészített báb -, az adott színű tex
tilt kihúzzuk a palettából. Mire kihúztuk, már a másik bá
bot használjuk, így jelezve, hogy azt már magára festette.)

Feketerigó (A festékesdoboz szélén beszél, majd
zöldre festi magát.)
Majd ragyogok én egy hét múlva!

(Ahogy megérkezik a ligetbe, a fiú leül, a madarak mind 
köré sereglenek.)

G ólya Ne félj, most lesz valaki!
Feketerigó (Nagy peckesen elősétál)

Én szívesen lennék a barátod! 
V ándorsólyom Nicsak! Egy Uborkamadár!

(A madarak kinevetik a fura szerzetet, és kicsit viccelőd
nek vele.)

Búbos banka Vagy netán egy nagyra nőtt szöcske?
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Fiú (Bánatosan, de mosolyogva mondja)
Ne haragudj, de én nem ilyen madár
ra gondoltam!

(A madarak még mindig nevetgélve elrepülnek. A kisfiú is 
elmegy.)

Feketerigó Csk,csk,csk! Ó, én ostoba módon szín
tiszta zöldre kentem magam, pedig a 
Zöld küllő nem is egyforma zöld. Na de 
majd legközelebb! A jövő héten ügye
sebb leszek!

(Amikor elmentek a madarak és a fiú, újra a vászonhoz 
lépett a festő. Az idő múlását a színpadon zenére áttánco
ló napocska is jelzi. Egy kevéske zene alatt még festeget, 
majd újra magára hagyja szerszámait. A feketerigó gyor
san ott terem, és már mint gólyára festett bújik a fa ágai 
közé. A fiú megérkezik a parkba, a madarak köré gyűl
nek. A feketerigó a kisfiú elé repül.)

Fiú

Feketerigó

G ólya

M adarak

Fiú

Feketerigó

Fiú

Búbos banka

Te meg miféle szerzet vagy?
Nem látod? Gólya vagyok!
Még hogy gólya! Talán golyhót akartál 
mondani!
(Nevetnek)
Ne haragudj, de én nem ilyen madár
ra gondoltam!
(Elbujdosik)
Hej, csak szebb madár lennék! Akkor 
biztosan barátjává fogadna a kisfiú! 
(Lehorgasztott fejjel mondja, miköz
ben megy ki a színről.)
Most már az Uborkamadár sem akar 
velem barátkozni!
Ne szomorkodj! A jövő héten biztosan 
találsz magadnak barátot!

(Az idő múlását a zenére megjelenő és a színpadon áttán
coló napocska jelzi. Már hullnak a falevelek -  a bokor és 
a fa mögött feldobunk színes papírleveleket, szépen hulla
nak majd le. Halk zene szól -  Vivaldi: Ősz. Megérkezik a 
fiú, és a madarak a padnál vannak, amikor elősétál a fe

keterigó a bokorból -  most sárgarigónak festve. A mada
rak elhűlve csodálják.)

M adarak

Sárgarigó

Feketerigó

Sárgarigó

Feketerigó

Sárgarigó

Fiú

Feketerigó

Fiú

Feketerigó

M adarak

Fiú

Nicsak! Egy csodálatos Sárgarigó! 
(Gyanakvóan)
Füttyents egyet! Mondd, hogy: Huncut 
a bíró! Fütyül a rigó!
Nem mondom!
Mert nem tudod!
De tudom! (Bármennyire is próbálko
zik, csak azt tudja mondani)
Tiutú! Tiutú!
Huncut a bíró! Fütyül a rigó!
(Szinte közbevág, majd mondja)
Ne haragudj, te valóban csodálatosan 
szép vagy már, de én egy másik ma
dárra gondoltam. Láttam valamikor 
egy nagyon kedves madarat. Nem volt 
ilyen tarka, mint te, de nekem ő kelle
ne madárnak! Az a madár fénylő fe
kete volt, csak a csőre volt sárga. Azt 
hiszem, hogy úgy hívják, hogy Fekete
rigó. Megértheted, hogy ki kell tarta
nom mellette, hátha egyszer megjön. 
Akkor ki lesz a barátja?
(Sír)
Miért sírsz?
Azért sírok, mert a Feketerigó én va
gyok!
(Csodálkozás hangjait adják ki)
Ó! Nahát!
Istenem! De buta madár vagy te!

(Közben a madarak és a fiú tisztogatják a feketerigót -  
ami persze abból áll, hogy a kisfiú szinte kitakarja a feke
terigót, csak egy-egy pillanatra mutatja a közönség felé. 
Visszafelé a festések sorrendjében, majd a legvégén újra 
a fekete madarat látjuk.)

Fiú Látod! Már fél éve lehetnél a barátom,
ha nem pingálod magadat állandóan!

VÉGE
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A kisfiú a zöld küllőnek festett feketerigóval beszél

Az idő múlását a sárga ruhába öltöztetett kislány m int napocska jelzi
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A ligetben a madarak várják a kisfiú érkezését. Egész halványan látszik 
a jobb oldali bokor fölött a feketerigó, elhúzódva.



A  gomba alattSzutyejev meséje ■ Kisiskolások játéka mindenkinek
■ Előadásra javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Első osztályosok számára készült. A Napocska báb

csoporttal a Millenáris Parkban rendezett budapesti 
bábversenyen ad tuk elő 2002-ben.

Szereplők: Hangya 

Pillangó 

Egérke 

V eréb 

N yúl 

Róka 

G omba 

Eső
N övényzet

Felhő

N ap

Béka

(A színen egy felnagyított erdei aljnövényzetet látunk, ahol 
szép nagy levelek lógnak be, és egy kicsi gomba van. A 
játék egy béka brekegésével kezdődik, amire a jobb ol
dalon lévő patakocskából előbújnak a békák, és elkezde
nek énekelni. Ezt aztán megismétlik. A nap folyamatosan 
mosolyog, aztán a második éneklés közben elkezd esni 
az eső -  vagyis egy lécre erősített golyófátylat tart be az 
esőt játszó gyermek a gomba elé, s hogy ezt ne kelljen ál
landóan tartani, a színpadot úgy alakítjuk ki, hogy egy fel
ső keretet is adunk -, és elszomorodik a nap. Folyamato
san esik az eső, felhő van az égen, és nem látszik a nap. A 
felhőket játszók a paraván előtt állnak, és minden gomba
növekedésnél betáncolnak a paraván elé, felemelik a fel
hőt -  ezzel kitakarva majd a gombacseréket.)

(Felvezetésként a békák a Szél fu t a nádason... kezdetű 
dalt éneklik.)

Kalapos Béka Kvákk, Kvákk!
Békák Kvákk, Kvákk!

(Majd újra eléneklik az első versszakot.)

(Megjelenik az eső -  amit oldalról beemelünk a gomba 
elé -, a nap elszomorodik. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy 
kétszínoldalas bábot készítünk, az egyik oldala mosolygós 
arcú, a másik a szomorú. Most tehát a szomorú arcát mu
tatjuk, majd lassan lehúzzuk a színről. Mivel esik az eső, 
az oldalt álló paraván előtti felhőcskék önmaguk körül fo

rogva, a gyerekek pedig a maguk előtt tartott felhőformá
val táncolnak a második éneklés alatt. Majd visszaállnak 
a paraván két oldalára, kényelmesen maguk előtt tartva a 
felhőket, de most már a közönséggel szembenézve. A bé
kakórus az eső elől a vízbe menekül, miután végig éne
kelték a dalt, és bugyborékolva mondják ki az utolsó han
gokat.)

Hangya (Üldögél a gomba tövében, és nézi,
ahogy esik az eső.)
Jaj, hogy esik az eső! Mi lesz így? Min
dent elmos!

(Jobb oldalról berepül a pillangó, ami lehet boton mozga
tott pálcás báb.)

Pillangó Hangyácska, engedj engem is a gom
ba alá, már nagyon eláztak a szárnya
im!

Hangya Már hogyan is engednélek, hiszen alig
férek el alatta!

Pillangó Sebaj! Kis helyen elférnek, akik szere
tik egymást!

(Beengedte a gomba alá a pillangót. Nő egy kicsit a gom
ba, amit úgy oldunk meg, hogy zenére betáncolnak a gom
ba elé a felhők, a gyerekek most magasra tartják a felhő
ket, és kitakarják a gombát addig, amíg a paraván mö
gött a játékosok egy nagyobb gombára cserélik az első 
egypettyes gombát. Futva jön az egérke a bal oldalról.)

Egérke Engedjetek a gomba alá , patakokban
folyik a víz rajtam.

Hangya, Pillangó Ugyan, hogyan engedhetnénk? Nincs 
itt már szabad hely!

Egérke Húzzátok kicsit összébb magatokat!

(És egy kicsit összébb húzták magukat, vagyis testtel a 
gomba mögé mennek, a bábok csak a fejüket dugják ki. 
Közben nő egy kicsit a gomba, illetve zenére újra betán
colnak a felhők, és a hárompettyes gombát ötpettyesre 
cserélik közben... Ugrándozva jön a veréb a bal oldalról. 
Egy másik játékos a paraván mögül a paraván jobb oldalán 
lévő pocsolyát -  ami krepp-papírból van, és úgy növelhető, 
hogy a paravánra kívülre egyre több papírt lógatunk le -  
megnöveli. A gomba tetején már meg-meglátjuk a békát, 
aki néha kuruttyol egyet-egyet.)

V eréb Engedjetek a gomba alá, az eső végét
kivárni!
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Elállt az eső!H ang ya , Egér Nincs már több hely!
V eréb Húzódjatok összébb, nagyon kérlek ben

neteket!
Pillangó Na jól van, engedjük be őt is!

(Esik tovább az eső, de jelentősen kisebb lesz a felhő, illet
ve a két felhőt játszó gyermek leül a paraván mögé, 
amely mögül kilátszik már a nap -  vagyis azt lassan újra 
felemeli a színpad felé magasan a játékos, de a mosolygós 
felével. Ahogy a gomba alá állt a veréb, a gomba megint 
nőtt. Futva érkezik a nyúl a színpad jobb oldaláról. Mivel 
már elég sokan vannak, célszerű a gyerekeknek azt mon
dani, hogy lehetőleg a gomba színpadi bal oldalára állja
nak, ami persze az ő kezük jobb oldalát fogja jelenteni.)

(A színpadi oldalak a paraván mögött ellentétes irányúak!)

N yúl Mentsetek meg! Üldöz a Róka!
H angya Sajnálom a Nyulat. Tudjátok mit? Hú

zódjunk összébb!

(Mindegyik helyesel, összébb húzódnak, beengedve a 
nyulat. Közben megint nő egyet a gomba. Most ügyesen 
kiemelik az esőt a színről, és a felhőt tartó gyermekek há
tat fordítanak a közönségnek a paraván két oldalán. Alig 
helyezkednek el, szimatoló mozdulatokkal, lassan, az or
rát a fűbe dugva érkezik a Róka.)

Róka Nem láttátok a Nyulat?
M indenki Nem láttuk bizony!
Róka Nem itt bújt el?

(Közben körbe próbálja szaglászni a gombát.)

M indenki Ugyan, hogy bújhatott volna ide? Ma
gunk is alig férünk el!

Róka (Szaglászik.)
Nahát! Akkor hol lehet?

M indenki Mi nem tudjuk!
Róka Hát ha nem, akkor nem!

(Szaglászik még, majd elmegy.)

Béka

(Elfogyott a felhő, vagyis a felhőt játszó gyermekek hát
raültek a paraván mögé, és teljes nagyságában ragyog a 
nap.)

Béka Előjöhettek!
M indenki (Kibújnak a gomba alól, és csodálkoz

va mondják)
Nahát! Mi ilyen sokan hogy fértünk el 
egy kicsi gomba alatt?

Béka Kicsi? Hát nézzétek csak meg, mek
kora lett!

M indenki (A gomba színpadi bal oldalára rende
ződnek, minden báb előbújik -  kivéve 
a békaénekkart -, felnéznek a gom
bára, és látják, hogy jó l megnőtt.) 
Hogy lehet ez?

N ap Hogy lehet, hogy lehet, az eső is esett,
aztán én is sütöttem!

Pillangó Meg persze, akik szeretik egymást, kis
helyen is elférnek!

(Zene és vége. A bábokat tartva a paraván előtt meghajol
nak a gyerekek, és az alábbi dalocskával keresztnevükön 
bemutatkoznak, illetve a nevük hallatán meghajolnak.)

(A mese elején és végén egy egyszerű dalocskát dolgoz
tunk fel, melyet az Olyan jó, hogy mind itt vagyunk dalla
mára énekeltünk, illetve a Halacska Református Óvoda 
kazettájáról használtuk fel a zenei betétet. A kazetta kap
ható az Evangélikus Missziói Központban, vagy megren
delhető a következő telefonszámon: 06-1-400-35-57.)

Dal O lyan jó , hogy m ind i t t  vagyunk,

e lá llt az eső is.

Jó, hogy mind itt vagyunk,
Süt már a nap.
Itt a... (Bemutatkoztak a gyerekek) 

VÉGE
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A gomba alatt a hangya és az egérke látható. Az előtérben esik az eső.

Előadás közben...

111



Szívből szóló muzsikaMaróti Lajos Tücsök T ó n i című meséje alapján ■ Játszható 10-12 évesekkel, minden korosztály számára.
■ Előadásra (karácsonyi m űsorként is) javasolt
■ Fe ldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Maszkos és jelmezes já ték, v e títe tt 

há tté rre l, élő szereplők bevonásával.
■ A Kőbányán m űködö tt Evangélikus Bábszínház ka

rácsonyi műsora vo lt.

Szereplők: M esélő 1.
M esélő 2.

Tücsök Tóni 

Nyifi N yaff 

G omba 

C incér C ini 

Tücsök T inka 

A sszony és a  gyermek 

A  D al

K is tündérek, növények, madarak és lepkék

(Maszkos-jelmezes játék, vetített háttérrel. A játékosok 
jelmezben és maszkban a színpadon játszanak, a változó 
színt az árnyak vetítésével érjük el. Első képünk a Balaton 
partján játszódik. Tópart fákkal és nádassal. Jellemző a 
kék szín.)

M esélő 1. A Balaton partján, 
hol susogó nádak 
a fodros víz mellett 
karcsú őrként állnak, 
szőke dombok alján 
egyszer tanyát ütött, 
s esténként muzsikált 
egy jókedvű Tücsök.

M esélő 2. Híres muzsikus volt,
hű társa a nóta, örökös jókedvét 
világgá dalolta.
Míg egy napon ritka 
dolog esett vele.
Elmondom, ha figyelsz, 
kezdődik a mese.

(Bejön a színre Tücsök Tóni, a mesélők a színpad két olda
lára állnak.)

Tóni Csodálatos ez a tó!
Hegedűmre mondom, 
ha csak körülnézek itt, 
tűnik minden gondom!

(Tóni muzsikálni kezd, persze ekkor a zenét egy jó  minő
ségű CD adja. Papírból készítjük el a hegedűt, de faszínű
re. A gomba hallgatja, és miközben megemeli a kalapját, 
mondja)

G omba Soha ilyen hegedűst!
Soha ilyen nótát!
Meg kell hagyni, e fiú 
ismeri a nótát!

(Lassan elsötétedik a szín. Megérkezik a tündér, akkor a 
hátsó fény jellemző színe a sárga. Bejön a színre a tündér 
-jelmezes ruhában -  és kísérete. Megállnak, és hallgatják 
a nótát, majd Nyifi Nyaff Tónihoz lép.)

N yifi N yaff Alig tudok szólni,
olyan szépen muzsikálsz, 
kedves Tücsök Tóni!
Jó dolgod lesz, jöjj velem, 
szegődj hozzám szentem!
Bizony én nem vagyok 
akármilyen gyermek!
Tündér vagyok, Nyifi Nyaff, 
mert mindig pityergek.
A nótádtól elröppent 
bánatom egészen.
Jöjj el hozzám! Ha nem jössz, 
magam elemésztem!

Tóni Üsse kő , h á t  e lm e g y e k ,

ha így le le d  k e d v e d !

(Elindulnak. A színpadon tesznek egy kört, a gomba ki
megy a színről. Közben az árnyon megjelenik a tóparti pa
lota. Akkor Tóniék a palotába érnek, a kis tündérek „fe l
terítik" a színpadot a koncerthez, és körben helyet foglal
nak -  a színpad közepére egy szép vásznat kell tenni, majd 
körbeülni.)

M esélő 1. Felugrott a hintóba,
s alig szusszant párat, 
a lepkékkel, m int a szél 
Tihany alatt jártak.

M esélő 2. Megérkeztek már ők
a Tó palotába, 
összecsődült sok vendég 
a hangversenyt várta.
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M esélő 1 . Kezdődött a hangverseny, 
nem rezdül a fű sem.

(Minden zene és tánc abbamarad, szinte megmerevedik 
a színpadon mindenki.)

M esélő 2. Egy baj volt csak,
Nyifinek volt már hegedűse.

(Megjelenik felhúzott orral, teljes önteltségében Cincér 
Cini, és odaszól Tóninak, miközben fellép a színpadra.)

C incér C ini Ahhoz kétség nem fér, 
egy csárdában két dudás 
egyszerre el nem fér!

(Cini hegedül, a kis tündérek körbetáncolják, és halljuk a 
dalt -  vagyis szól ugyan nagyon halkan a háttérben egy he
gedűszólam, de a tündérkék mondókája sokkal erősebb -, 
amit a dal ki akar fejezni, azt szöveggel ők mondják el.)

Nyifi Unom már a nótádat.
Húzz valami újat.
Hogy én milyen szép vagyok, 
dalod arról fújjad!

Tóni Megfizetik az új dalt,
elhúzom, hát miért ne?

(Ettől kezdve elhagyják Tónit a növények, a színen újból a 
tündérek táncolnak, és a színpad elejére tesznek egy ládi- 
kát, amibe láthatóan aranyat szórnak -  az arany is papír
ból van.)

M esélő 2. És e naptól, láss csodát, 
megváltozott Tóni.

Dal Szép vagy, szép vagy hercegnő,
szebb csillagnál, Holdnál.
Elsápadna a nap is, 
ha te nem ragyognál.
Szemedtől oly kék az ég, 
hajad, mint a búza, 
szádtól lopta el színét 
a pünkösdi rózsa.

(Cini lelép a színpadról, jó l fenn hordja az orrát, megtapsol
ják. Tóni lassan, alázatosan lép a színpadra. Miközben já t
szik, az árnyon a palota marad, de változik az idő, lassan 
tél lesz. Tónit gombák, virágok táncolják körül. A kis tün
dérek szoborként állnak. Az évszakoknak megfelelő nö
vények táncolnak. Az ő táncosai, az ő nótáját mondják, 
de halk zenét azért hallani lehet.)

Dal Hallgasd meg, kedvesem, a nád susogását...
Hold a Balatonban keresi a mását. 
Aranyszárnyú halak villadoznak a vízben. 
Milyen szép a világ! Ezt mondja a rímem...
S messze nóta kél ott, túl a nád peremén. 
Csodálatos dallam. Eljátszom én néked.

M esélő 1. Hangverseny volt naponta, 
minden áldott este, 
a sok vendég egyedül 
csak Tóninkat leste.

(Mintha futószalag lenne, amíg a mesélők mondják, fel-le 
lép a színpadról, és csak játszik Tóni, de egyre fáradtabb a 
testtartása.)

M esélő 2. Tóni meg vigasztalón húzta néki szépen, 
míg egy napon Nyifi Nyaff 
emígy szólt kevélyen:

M esélő! .  Ahogy mások kívánták,
úgy muzsikált bérbe.
Hazugságot muzsikált.

Tóni Megfizeti, miért ne?

(Árnyban változnak a nappalok, éjszakák. A tündérek sok 
aranyat hordanak a Tóni lábához tett ládikába, már ki is 
folyik belőle. Most már a tündérek mondják a verset.)

Dal Milyen szép vagy, tündér!
Történhet akármi, 
nekem egy vágyam van, 
csak téged szolgálni.

M esélő 1. A hegedű fája
nem ehhez volt szokva.
„Elárult a gazdám" -  
vergődte zokogva.

M esélő 2. És egy nyári éjjelen

panasszal m egte lve, 

keserű m ellében 

m egszakadt a lelke.

(Leteszi a régi hegedűjét a ládikára, és elővesz egy új 
arany hegedűt. Még éjjel van, pihen. Virradatkor megjele
nik a tündér. Tóni elkezd hegedülni az aranyhegedűvel, de 
a tündér rámordul, majd kidobják Tónit a palotából. Hall
juk, hogy valami nyekergő hang jön mint hegedűnóta, és 
a tündérek sem táncolnak.)

M esélő 1. Színarany új hegedű

csodálatos lapja,
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M esélő 2. Éppen csak egy baja volt: 
nem volt bűvös hangja.

Nyifi Nem gyógyít már nótád.
Megváltoztál... így lásd, 
te sem vagy különb, 
mint a többi prímás.

(Megváltozik az árny. Csupasz, hideg fákat látunk. Előt
tük a törött hegedűvel megjelenik Tóni.)

M esélő 1. Búsan hazaindul,
de bizony most gyalog.
Hóna alatt tö rö tt 
hegedű hallgatott.

M esélő 2. Komor legény lett bizony,
szavát alig vették.
Súlyos bánat kövei 
nyomták szegény lelkét.

(Színre kerülnek az állatok és növények. Az árnyon egy 
hatalmas fa, melynek tövében ül Tóni.)

Tóni Elrepedt a fája.
Megpattant a vonó is, pedig finom fajta. 
Nem is csoda. Hízelgő nótát húztam rajta.

(A fa alatt ül, és javítja a hegedűt. Ahogy a mesélő mond
ja, úgy jelenik meg Tinka, sok szeretettel a mozdulatai
ban.)

M esélő 1 . Déltájt kijött hozzája 
a szép Tücsök Tinka.
Leül a nagy hárs alá, 
s Tónit biztatgatja.

Tinka Tóni édes, próbáld meg,
húzz egy nótát nékem, 
hátha megvidámodik, 
s jobb lesz majd a kedved.

Tóni Nem, nem, hogy is merném?
Nótám rég nem könnyít már 
mások búján, terhén.

Tinka Tónika! Próbáld meg, csak egyszer!

Tóni Talán egyszer, kis Tinkám, 
talán, talán egyszer.

(Megváltozik a kép, a fa fölött csillagok jelennek meg. 
Megjelenik egy asszony is a gyermekkel.)

M esélő 2. Aznap este, amikor 
csillagok jöttek fel az égre, 
fázósan jö tt egy asszony, 
karján egy kisgyermek.

M esélő 1. Fáradt volt a jó asszony.

A sszony Pihenjünk egy percet!

M esélő 1. Szegény baba a karján 
menten sírni kezdett.

(Az asszony ahhoz a fához ült -  csak a másik oldalra, mint 
ahol Tóni a hegedűt javítgatta. Tinka Tónit biztatgatja.)

Tinka Beteg ez a csöppség?
Vagy éhes szegényke?
Talán nagyon fázik a téli éjben? 
Tóni édes, próbáld meg, 
húzz egy nótát néki!
Hátha megvidámodik 
a gyermek s a néni.

Tóni Nótám rég nem könnyít már 
mások búján, terhén.

Tinka Tóni édes, próbáld meg, 
csak szívedből zenélj!

(Odament az asszonyhoz, és játszani kezdett. Ahogy el
kezd játszani, az árnyból betlehemi kép lesz: közepén az 
asszony a gyermekkel s körülöttük a növények, állatok.)

M esélő 1. Csodálatos dallam kél, 
varázsos, m int régen.

M esélő 2. A szél megállt, úgy figyelt 
fönn egy felhőszélen.
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D al Csendesedj el, babácska.
Figyelj ide szépen:
Nézd csak, csillagvirág nyílt, 
neked adom nyomban, 
ha elalszol. Játssz vele, 
játssz vele álmodban.

(Halk zene, ami végigmegy, és a virágok, állatok mondják 
a „kép" körül a dallamot, mikor vége, s lemegy a függöny. 
A zene és a függöny egyszerre állnak meg. Ahol nincs füg
göny, o tt a világítás alszik el.)

VÉGE

Megjegyzés: Nem csak karácsonykor adhatják elő ezt a 
játékot -  hiszen eredetileg nem karácsonyi történet - ,  de 
úgy éreztem, a jóság, a változás, a szépség és a segítő
készség alapja lehet a betlehemi képnek.

■ Előadásra a já n lo tt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Botos báb (fakanál alapon), a díszlet 

je lzésekkel, lepedőkkel, a já ték  a té rben  mozgás
sal valósul meg.

Az Angyalbárányok című mese a legendanépmesék közé 
tartozik. Legendanépmesének az olyan népi alkotásokat 
nevezték, amelyek Istenről vagy az ő tanítványairól szól
tak. Megdöbbentő az a természetesség, amellyel a hit kü
lönböző dogmáit az egyszerű emberek beépítették min
dennapjaikba, az, amilyen egyszerűen meg tudták fogal
mazni a legbonyolultabb eseményeket, konfliktusokat.

A Kőbányán működött Evangélikus Bábszínház számá
ra alkalmaztam bábszínpadra. A csoportban együtt já t
szottak a hat- és a tizennégy évesek is. Vásári bábjáték 
formájában készítettük el a játékot. Természetesen nor
mál méretű fakanalakat vettünk, és a bábokat a régi né
pies öltöztetéses formában készítettük el, de hamar rájöt
tünk, hogy az előadások a nagy fejű „lekvárkeverő" fa
kanál méretet kívánják meg.

A játék a Megy a pásztor (EÉ 542) kezdetű énekkel kez
dődik. A gyerekekkel énekelve, az ének válaszolgatásával 
-  „Juha vagyok, követem a pásztor lábnyomát" -  kezdik

Zárókép: Tücsök Tóni a síró gyereknek hegedül

AngyalbárányokNépmese ■ Minden korosztály részére
a játékot, és mint akik nem is tudják, hogy bábelőadást 
fognak tartani, egy kosárral a kezükben vonulnak fel a 
színpadra.

Úgy játszanak, mintha az egész darabot most találnák 
ki, és csak véletlenül, mert éppen ezek a bábok vannak a 
kosárban, s ezekről „ ju t eszükbe a mese".

Ahogy kiszedik a bábokat a kosárból, a szerepüket be 
is mondják. Elöl két nagyobb gyerek a kezében tartja a 
festett lepedőt, melynek egyik oldalán az özvegyasszony 
háza, a másik oldalán az öreg háza van.

A vándorlásoknál a két nagy gyerek egymás felé fordulva 
derékból meghajlik, és egymás nyakába teszik a kezüket. 
A mesélő egy zöld textilt borít rájuk, ők hullámzó mozgás
sal jelzik az utat.

Szereplők: M esélő (játékvezető)

Ö zvegyasszony 

N agyfiú 

Középső fiú 

Legkisebb fiú 

Ö regember 

K icsi bárány 

Bárányok 

FIaramiák 

D íszleteket tartók
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M esélő Volt egy szegény asszonynak három fia, 
akik közül a két nagyobbik nagyon lus
ta volt. Elküldte az asszony a legna- 
gyobbik fiát, hogy keressen szolgálatot, 
mert nincs egy betevő falatjuk sem. 
Nagy duzzogva útnak indul a fiú. Út
közben találkozik egy ősz öregember
rel.

(Az öreg házának alakításakor a két játékos féltérdre eresz
kedve -  angyali pózban -  tartja a szövetet.)

Ö reg Hová igyekszel, édes fiam?
N agyfiú Szolgálatot keresnék, öregapám uram, 

ha találnék valahol.
Ö reg Akkor maradj nálam. Énnálam csak há

rom nap egy esztendő, és nem lesz más 
dolgod, mint kihajtani a juhnyájamat a 
legelőre. Amikor aztán megindulnak, járj 
m indenütt a nyomukban.

(Amit mond, azt meg is teszi, tehát elővesz egy ládikát és 
egy üvegcsét, és a játékos kezébe adja, aki a saját vállán 
tartott tarisznyájába teszi. Mielőtt az öreg átadja, mind az
üvegcsét, mind a ládikát jó l megmutatja a közönségnek.)

Itt van egy kis ládika, hozz ebbe abból, 
amit ők esznek. Itt van egy kis üvegcse, 
és hozz ebbe abból, amiből ők isznak. 
Én meg majd megnézem, miféle fűből 
esznek, és miféle vízből isznak. Érted?

N agyfiú Értem.
M esélő A fiú megígérte, hogy mindent rendre 

elvégez. Ahogy reggel kihajtotta a ju 
hokat, a nyáj ment magától mindig elő
re. Egy szelíd kisbárány mindig a fiú ol
dalához dörgölődött, de a durva pásztor 
ellökte magától.

N agyfiú Hé, te rusnya állat! Nem mész mindjárt 
odébb! Még a végén belém hányod a 
kullancsot!

M esélő Nemsokára egy rozzant hídhoz értek.

(Közben a kicsi bárány az oldalával bökdösi a nagyfiút, aki 
mindig arrébb löki, rúgja. A kicsi bárány halkan dúdolja a 
hívogató dalt: a Jézusról, csak róla... kezdetű ének dalla
mára írt szöveggel. Énekeljünk együtt, énekeskönyv 224.
éneke.)

K icsi bárány Kedves pásztor, bátran jöjj csak énve- 
lem, Jöjj, s ne félj az úton, bízzál meg 
bennem!
(A többit csak nagyon halkan, csak dú
dolva énekli)

M esélő A hídnak se karfája, se deszkája nem
volt. De a bárányok mind átmentek rajta.

(Hidat a két nagy gyerek úgy csinál, hogy egy rozoga ágat 
tartanak jobb, illetve bal kezükben, arccal a közönség felé 
állva.)

(A bárányok átmennek a tartott hídon, és beállnak a túl
oldalt játszó nagy gyerek mögé.)

N agyfiú Hadd menjenek ezek a bolond állatok,
ha úgy tetszik őkelméknek. Én bizony 
nem akarok arról a hídról lehemperegni.

M esélő Azzal letelepedett a híd tövében, és várt.
Eltelt egy nap, két nap, három nap, és 
jöttek vissza a bárányok. A fiú akkor 
vette csak észre, hogy még nincs sem
mi sem a ládikában és az üvegcsében, 
Így hát merített a patak vizéből, tépett a 
rét füvéből, és elindultak vissza. Otthon 
aztán mutatja az öregnek, hogy mit ho
zott.

(Miközben mennek, a színpadon tesznek egy kört, a na
gyok átalakulnak az öregember házává, a bárányok pedig 
a feltartott textil mögött elbújnak. A ház előtt a játékosok 
a bábokat maguk előtt tartva beszélnek.)

Ö reg No, édes fiam, hát megjöttél a nyájjal?
No, hadd lám, milyen füvet ettek, 
és milyen vizet ittak a bárányaim?
Hát, édes fiam, te nem abból hoztál, 
amiből az én bárányaim ettek, és 
amiből az én bárányaim ittak.
De letelt a szolgálatod, így hát megkér
dem, hogy m it kérsz: egy tál aranyat 
vagy a lelked üdvösségét?

Nagyfiú Én bizony a tál aranyat kérem!

(Az öreg valóságosan átadja a tál aranyat, a fiú viszi ma-
gával.)

Ö reg

M esélő

Itt van, fiam, járj szerencsével!
Az öregember előhozott egy tál aranyat. 
De bizony a fiú első útja a kocsmába 
vezetett.

(Amit it t mond, azt a többiek közben játsszák, a haramiák 
kurjongatnak, és mondogatják a magukét.)

M esélő Ott evett, ivott, mulatozott, de bizony a 
végén úgy leitatták, hogy még a végén 
jól meg is verték, és elvették az összes
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aranyát. Mehetett a fiú világgá, így bi
zony nem mert hazamenni.

(A kocsmát úgy jelenítjük meg, hogy egy kisebb gyermek 
a színpad elején leguggol, és kockás „kocsmai" terítővei 
letakarjuk -  ő lesz az asztal.)

Haramiák Na gyere csak, igyál! Gyere cimbora!
Mutasd csak, mid van! Ez kell nekem! 
Add csak ide! Majd mi megtanítunk té
ged kesztyűbe dudálni!

(Visszaváltozik a szín, az özvegyasszony házát látjuk és a 
két fiát.)

M esélő Otthon bizony hiába várták a fiú t! Az
asszony elkeseredésében elküldte hát a 
középső fiát, hogy menjen ő is világot 
látni, szerencsét próbálni.

(A második fiúval történteket a szereplők úgy játsszák el, 
hogy a párbeszédeket a mesélő végig narrálja, ezzel is 
gyorsítva a történet újrajátszását.)

M esélő A középső fiú is vállára vette a tarisznyát,
fejébe a kalapot, és elindult. Ő is talál
kozott az ősz öregemberrel. Őt is fe lfo
gadta szolgálatába, neki is odaadta a 
ladikét és az üvegcsét. De bizony hozzá 
is hiába dörgölődött a bárányka, ő is 
csak ellökte magától, ő  sem ment át a 
hídon, és ő is csak a patak vizéből merí
tett, és szakított a rét füvéből. Az öreg
ember neki is felajánlotta a szolgálatáért 
a tál aranyat és a lelke üdvösségét. De 
bizony ő is a tál aranyat választotta. Neki 
is első útja a kocsmába vezetett. Evett, 
ivott, még kártyázott is, így aztán ő is el
vesztette a tál aranyát. Ő is csak világgá 
bujdosott szégyenében, akárcsak a bá
tya. Nem maradt már csak egy fia az öz
vegyasszonynak.

(Megjelenik az özvegyasszony háza.)

Ö zvegyasszony

K isfiú

Ö zvegyasszony

K isfiú

M esélő

K isfiú

Mi lesz most már velünk...
Ne sírjon kend, édesanyám! Elmegyek 
én világot látni, szerencsét próbálni. 
Kicsi vagy még te, édes fiam, ne menj! 
De bizony megyek! Isten áldja, édes
anyám!
Azzal elindult a kisfiú. Alig indult útnak, 
találkozott az ősz öregemberrel.
Adjon Isten, öregapám!

Hová igyekszel, édes fiam?
Én bizony megyek világot látni, szeren
csét próbálni, mert földhözragadt szegé
nyek vagyunk. Szegény édesanyám majd 
meghal már éhen, segíteni szeretnék nyo
morúságos életén.
No hát akkor éppen jó helyen jársz, mert 
én szolgálatomba fogadlak. Nem lesz 
más dolgod, mint megőrizni a juhaimat, 
és hozni ebbe az üvegcsébe abból, ami
ből ők isznak, és ebbe a ládikába abból, 
amiből ők esznek. Nálam három nap egy 
esztendő, ha azt kiszolgálod, megjutal
mazlak. Érted?
Igenis értem.
Mikor másnap a bárányokat a mezőre 
hajtotta, az a kis a bárány hozzádörgö- 
lődzött. A kis pásztor nem lökte el ma
gától, mint a bátyjai, hanem megsimo
gatta, megcirógatta. Mikor a rozoga 
hídhoz értek...

(Elhalkul a mesélő, és megszólal a dal.)

K icsi bárány (1) Kicsi pásztor, bátran jöjj csak énve- 
lem, Jöjj, s ne félj az úton, bízzál meg ben
nem, Kapaszkodj csak belém, bízzál meg 
bennem.

(A templomot úgy formázzák meg, hogy az egyik áll, fel
emelt kezében egy keresztet tart, amíg a másik derékhaj- 
litással féltérdre ereszkedve felé hajol.)

(2) Kicsi pásztor, bátran lépj a hídra fel, 
Ne remegjen lábad, fogd meg a ke
zem, Átérünk a partra, fogd meg a ke
zem.

(3) Kicsi pásztor, látod, itt minden fé
nyes, Vár egy templom minket, jöjj, te is 
lépj be, Urunk hajlékába, jöjj, te is lépj 
be!

(Ahogy énekelt, az, amit énekelt, lejátszódott a színpa
don. Kialakult a templom, és átváltoztak a bárányok an
gyalokká. A nézőknek ugyan háttal, de mindannyian a 
feltartott kereszt felé fordulva térdelnek le a bábokat tartó 
gyermekek, kezükben az átváltozott angyalokkal, mellet
tük a kisfiú.)

M esélő Ahogy átértek a hídon a bárányok, mind
angyallá változtak, és bementek egy 
templomba. A kis pásztor meglepődött. 
Gyorsan levette a kalapját, és belépett 
ő is a templomba. Ott állt egy ősz öreg

ÖREG

K isfiú

Ö reg

K isfiú

M esélő
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ember, aki az angyalokat megáldotta, 
majd adott nekik ostyát, megitatta őket 
borral. A kis pásztor gyorsan rakott a lá- 
dikába az ostyából, az üvegcsébe a 
borból, és indultak vissza.

(Visszamenetelnél dúdolják a dalt, visszafordítják a bábo
kat, és visszaáll az öregember háza. Ahogy mennek, a kis
fiú odaszalad az öreghez, a bárányok pedig bevonulnak 
az öreg háza mögé.)

K isfiú Édes öregapám uram! (Kiáltja)
Hát nem bárányok ezek, hanem való
ságos angyalok! (És mutatja az üveg
csét és a ládikát)

Ö reg Jól van, fiam, becsülettel kiszolgáltál, és
abból hoztál, amiből az én bárányaim 
ittak, és amiből az én bárányaim ettek. 
Ezért hát megkérdezem, hogy mit kérsz: 
egy tál aranyat vagy a lelked üdvösségét? 

K isfiú Hát bizony, öregapám uram, a tál ara
nyat nagyon szeretném, mert földhöz
ragadt szegények vagyunk, de lelkem 
üdvösségét én bizony semmiért oda nem 
adom.

Ö reg Jól választottál, fiam! Mert bizony ne
kem minden hatalmamban áll, mer t  én 
vagyok az Isten.

(Amikor ezeket mondja, a kisfiú letérdel előtte, az Urat 
játszó bábos a bábját tartja, de a kezét a térdelő fiú fejére 
teszi, és úgy mondja végig mondókáját.)

Ö reg Így hát nekem minden hatalmamban
áll. Megkapod a tál aranyat is, és meg
kapod a lelked üdvösségét. Megálda
lak téged, menj békével!

M esélő Visszament a kisfiú az anyjához, és bol
dogan és gazdagon éltek, amíg meg 
nem haltak.

(A színpad nézőtér felőli jobb oldalán az Urat körbeveszik 
a feltartott angyalok bábbal, középen az asszony háza az 
asszonnyal és a kisfiúval, bal oldalon a többi szereplő, és 
együtt éneklik a kezdő dal utolsó versszakát.)

D al Megy a pásztor hazafelé a gyöngyka
pun át....

VÉGE

Kodály Zoltán 1882-1967. -  Evangélikus énekeskönyv, 542. ének
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A szálláskereső JézusNépballada ■ Előadható 12-13 évesekkel, minden korosztály részére
■ Előadásra (karácsonyi) javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Csuhébábok és kosarak szertartásjá

téka, leplekkel színesítve.
■ A törökbálinti Kacajmaca bábcsoport műsora volt 

1993-ban.

a Krisztus Jézusnak, mert majd nékem lesz
nek nagy gazdag vendégim, mert azok belő
led nagy csúfot űznének.

(Amíg a Mesélők együtt mondják a következő szöveget, 
addig a fogadóra fekete anyag borul, majd lekerül az asz
talról.)

(Az egész egy szertartásjáték, fosztásból készült csuhébá- 
bokkal, valamint kosarakkal és lepedőkkel. Veronika asz- 
szony háza egy nyitott kosár, a fogadó egy sokkal na
gyobb magas kosár. Asztali bábjáték. Az asztalt egy vá
szonnal leterítjük, jobb oldalra helyezzük Veronika házát, 
bal oldalra a fogadót. A játékosok mind teljesen fekete ru
hában vannak.)

Szereplők: M esélő 1.

M esélő 2.

Jézus

Péter

Fogadós

V eronika asszony

M esélő 1. M ikor az Úr Jézus Krisztus a földön járt,
Jeruzsálem városéban szállást ő  nem talált.

M esélő 1. 

M esélő 2.  (Együtt mondják)
Furulyás 

Menj el, Péter, menj el, a város szélére,
Ott lakik, o tt lakik árva özvegyasszony.

Péter Mért ne adnék szállást a Jézus Krisztusnak, 
a Krisztus Jézusnak?
Van énnékem házam, három vetett ágyam, 
a legszebbikében fekhetik a Krisztus.

(Felemelik Veronika házát, belefektetik a Krisztust, köz
ben a mesélők egy kék csillagokkal teli lepedőt fektetnek 
az asztalra úgy, hogy a hátsó részét kezükben tartják. Kö
zépre helyezik Veronika házát, egyik oldalon Veronika 
asszony áll, a másikon Péter. A feltartott lepedő mögött 
állók gyertyákat tartanak a ház felett. Mindeközben együtt 
mondják a befejező versszakaszt, majd együtt énekelnek.)

M esélő 2. Beméne egy házba, vendégfogadóba.

Péter Adjisten, jó  napot néked, édes uram!
Hogyha adnál szállást a Jézus Krisztusnak, 
a Krisztus Jézusnak

Fogadós Nem adhatok szállást a Jézus Krisztusnak,

M indenki A fejinéi fölkel ragyogó napsugár,
a lábánál fölkel a fényes holdvilág, 
aki úgy tündöklik, meglátni világát, 
aki úgy tündöklik, meglátni világát!

Ének A djon Isten jó éjszakát...

VÉGE

Mielőtt Veronika asszony háza a „Mindenség" középpontjába kerül
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Elindult a Szűz MáriaNépballada « Előadható 12-13 éves ífjakkal, minden korosztály számára
■ Előadásra a ján lo tt, nagypéntek ünnepére
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: A lu lró l ta r to t t  te rm ény- és csuhébá- 

bok
■ A tö rö k b á lin ti Kacajmaca bábcsoport já tszo tta .
■ Szertartásjáték egy fe lta r to t t  vászon m ög ö tt, te r 

mészetes anyagokból készült bábokkal.

Szereplők: M esélő 

M ária 

Zsidó lány 

Betlen

Lepedőtartók

(Ahogy a mesélő mondja, úgy jelenik meg a lepedőtartók 
által feltartott vászon felett az a figura, amelyiknek „jele
nése" van.)

M esélő Elindult a Szűz Mária
Nagy sírással, nagy zúgással 
Hogy keresse a szent fiát,
Elétanált zsidó leány.

(Mivel a báb mozgatható részekkel nem rendelkezik, az 
a báb, amelyik beszél, kicsit oldalirányú mozgást végez, a 
szöveg ritmusának megfelelően.)

M ária Jó n a p o t is, zsidó leány!

Z sidó leány Szép szerencse, Szűz Mária!

M ária Nem láttad-e szent fiam?
Zsidó leány Nem tudom én, nem láttam én.

(Akivel már lezajlott a párbeszéd, az a báb elhagyja 
színt.)

M esélő Tovább indult Szűz Mária, 
Elétanál Betlehembe.

M ária Jó napot is, Betlen ember!
Betlen Szép szerencse, Szűz Mária!
M ária Nem láttad-e szent fiamat?
Betlen Milyen színű a szent fiad?
M ária Milyen színű a szent fiam? 

Aranyfogú, gesztenyehajú.
Betlen Eridj, eridj, Szűz Mária, 

Eridj, eridj hamarjába:

(Miközben a következő szöveget mondják, megjelenik a 
lepedő fölött középen a keresztre feszített Jézus)

Lepedőtartók Most koronázzák a szent fejit,
Most szegezik a szent kezit,
Most bárdolják szent oldalát,
Piros vérit lecsurgatják.

VÉGE

Megjegyzés: elétanált = megérkezett
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A  három pillangóJékely Zoltán meséje ■ Óvodásokkal játszható, óvodásoknak, kisiskolásoknak és szülőknek
■ Játékra és óvodai előadásra javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Fejdíszek és botos p illangók té rben 

e lhe lyezkedett já téka
■ Budapest XXII. kerü le tében m űködő Flalacska Re

fo rm átus Óvoda óvodás bábosaival ad tuk elő.

Szereplők: M esélő

Sárga pillangó 

Kék pillangó 

Fehér pillangó 

T ulipán 

Harangvirág 

Liliom 

N ap 

Felhő

(A virágokat a gyerekek fejdíszekkel a fejükön jelenítik 
meg. A pillangók pálcás bábok, amit a gyerekek a kezük
ben tartanak. A nap is fejdisz. A játék térben elrendezve 
működik, nem igényel se paravánt, se asztalt. Ha sokan 
akarnak játszani, a felhőnek is oszthatunk szerepet, ak
kor ők a virágok mellett állnak.)

M esélő

Fehér

Sárga, Fehér,  

K ék pillangó 

Volt egyszer három pillangó, Sárga, Fe
hér és Kék. Vígan játszadoztak a 
réten, de hirtelen nagy zápor kerekedett. 
Haza akartak repülni, de már nem volt 
rá idejük.
Testvérkéim! Ott az a szép Tulipán, repül
jünk oda!
Kis Tulipán! Nyisd fel kelyhedet, hadd hú
zódjunk meg virágodban az eső elől!

T ulipán 

Sárga pillangó

Sárga , Fehér, 

Kék pillangó  

Harangvirág

Kék pillangó

Sárga, Fehér,  

Kék pillangó  

Liliom

Fehér pillangó

A Sárgának felnyitom, de a Kéknek és a 
Fehérnek nem!
Ha a testvéreimnek nem adsz menedé
ket, akkor inkább én is kint maradok! 
Testvérkéim! Ott a kéklő Harangvirág, 
repüljünk oda!
Kéklő Harangvirág! Nyisd fel kelyhedet, 
hadd húzódjunk meg benne az eső elől! 
A Kéknek felnyitom, de a Sárgának és 
Fehérnek nem!
Ha a testvéreimnek nem adsz menedé
ket, akkor inkább én is kint maradok! 
Testvérkéim! Ott az illatos Liliom, repül
jünk oda!
Illatos Liliom! Nyisd fel kelyhedet, hadd 
húzódjunk meg benne az eső elől!

A Fehérnek felnyitom, de a Kéknek és Sár
gának nem!
Ha a testvéreimnek nem adsz menedé
ket, én is inkább kint maradok!

(A három pillangó a játéktér közepén egymás kezét fogva 
leguggolva tarja a bábot, de nem a magasba. Most feláll 
a Napocska, és a guggoló gyerekek „fe le tt" mondja)

N ap M it látok, mit látok? Bizony el-elszomo-
rodom! A virágoknak kell a zápor, kell, 
hogy szomjuk oltsa, de a pillangók segít
ségére már egyik virág sem gondol. 
Huss, felhőcske, szállj el messze! Hadd 
játsszanak újra vígan a jószívű pillangók!

(A Nap intésére a felhőt játszó gyerekek a játéktér szélén 
leülnek.)

VÉGE
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A  hótündér meséjeAndersen A  k is  fen yő  című meséje alapján ■ Óvodásoknak és kisiskolásoknak
■ Előadásra javasolt
■ Felnőttek játsszák
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: A kere tjá ték botos bábbal és kesztyűs
   bábbal já tszódik, a tö rté n e t á rnyjá tékban.
■ Családommal és baráta im m al adtuk elő az óvónők
   bábos ta lá lkozó ján .

Szereplők: Táncos H ótündér 

M esélő Hótündér 

N yuszika 

Fenyőfa 

M adarak 

Favágók 

G yerekek 

Papa 

Egérke 1.

Egérke 2.

Egérke 3.

Nagy egér 

Emberek

(A Hótündér és a Nyuszika kesztyűs és/vagy botos báb. Az 
anderseni történet egy illusztrált ház ablakában jelenik 
meg, ami természetesen az árnyvászon. A darab zenével, 
a két Hótündér táncával kezdődik. Majd az egyik észreve
szi a Nyuszikát, a másik kitűnik a színről.)

H ótündér Miért sírsz, Nyuszika?
N yuszika Úgy szeretnék nagyobb lenni!
H ótündér Miért akarsz te nagyobb lenni?
N yuszika Mák, mák, mák. Akkor gyönyörű lenne a bun

dám, hatalmasak lennének a füleim, és hosz- 
szabb lenne a lábam! Jobban hallanám a han
gokat, és sohasem fáznék! De most kicsi va
gyok, nyamvadt vagyok, és még fázom is! 

H ótündér Nyuszika, Nyuszika! Gyere, bújj ide hozzám, 
és rögtön nem fogsz fázni! Tudod mit? Mon
dok neked egy mesét egy olyan fenyőfáról, aki 
szintén úgy álmodozott, mint te. ő  arra vágyott, 
hogy hatalmas legyen, és ő is vágyott rá, hogy 
világot lásson.

N yuszika És s ik e rü lt  n e k i?

H ótündér Megtudod, ha meghallgatod a történetet!
N yuszika Akkor mondd gyorsan, figyelek!

(Közben belehelyezkedik a tündér ölébe.)

Hótündér Száll, repül a hópihe, 
puha, jeges és hideg, 
szikrázik a holdfényben 
száz esztendő, száz mese.

(A zene halkan indul, a fény elölről hátulsó megvilágításra 
vált. Az ablak árnyszínpaddá változik, és megjelenik az 
erdő, melyben elöl középen egy kedves kis fenyőfát lá
tunk. Olyan kicsi a fa, hogy egy nyúl ugrik rajta oda-vissza át.)

Hótündér Á llt  az e rdőben egy szép, sudár fen yő fa . A kis 
fenyőnek m inden  vágya az v o lt, h o gy  m aga

sabbra nő jön. A kö rü lö tte  já tszadozó paraszt
gyerekekre is csak akko r fig ye lt, ha ő t dicsér

té k ...

(Ahhoz, hogy érvényesüljön az árnyjáték, a mesélők na
gyon halvány fényben az ablak alatt vannak. Amikor a 
Hótündér mesél, a hátulról megvilágított vászon elé be- 
benyúlik a Hótündér. Az a pici fény elég, hogy a kimereví
tett kép előtt ő láthatóvá váljon.)

Fenyő Ó, ha akkora lehe tnék  én is, m in t a tá rsa im !

Akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, 
koronámmal

(Közben átrepül fölötte egy madár)

pedig kitekinthetnék a nagyvilágba. Madarak 
fészkelnének ágaim között, s ha szél támad
na, én is olyan méltóságosan bólogatnék, mint 
azok o tt!

(Közben az évszakok változását egy-egy jelzéssel illusztrál
juk, a nyúl át-átugrálja, de egyik alkalommal már nem 
tudja. Megáll alatta, felnéz rá, jó l megnézi a közben meg
növekedett fenyőt.)

Hótündér

Fenyőfa

Hótündér

Két tél is elmúlt, míg végre a harmadikon ak
korára nőtt, hogy a nyulak már nem ugorhat- 
ták át, meg kellett kerülniük.
Ó, nőni, nőni, nagyra nőni és hatalmasra, még
is csak ez ér a legtöbbet a világon!
Favágók jöttek az erdőre, és minden eszten
dőben kidöntöttek néhányat a legszebbek kö
zül.

(Ahogy dolgoznak, a fenyőt is megnézi az egyik favágó, 
de aztán mégse vágja ki, otthagyja. Közben madarak rep
kednek egyik fáról a másikra.)

122



Fenyőfa

M adarak

(V erebek)

Fenyőfa

M adarak

Nem tudjátok, hová viszik a társaimat? Nem 
találkoztatok velük?
Hová vihette őket a szán?
Mi tudjuk! Mi tudjuk! Lent a városban benéz
tünk itt is, o tt is a házak ablakán. Tudjuk, ho
vá vitte őket a szán! Olyan pompa és fény ve
szi körül őket, amilyenről te nem is álmodol! 
Bekukucskáltunk az ablakon, és láttuk őket. 
Meleg szobában álltak, szépséges díszekkel, 
aranyalmával, mézeskaláccsal, sokféle játék
kal aggatták tele ágaikat, s az ágak hegyén 
száz meg száz gyertya fénylett.
És aztán? És aztán? Aztán mi történt?
Többet nem láttunk, de ez gyönyörűséges 
volt!

(Madarak kirepülnek a színről, a Napot látjuk bejönni, köz
ben nő a fa.)

Fenyőfa Bár itt volna újra a karácsony! Ó, hogy mennék 
már! Hogy vágyom el innét! Magam sem tu 
dom, hogy mi lelt!

Nap Ö rü lj a m adárkáknak! Ö rü lj a fénynek ! Ö rü lj 
az üde ifjúságnak itt,

Isten szabad ege alatt!
H ótOndér De a fenyőfa nem tudott örülni. Nőtt, nőtt, 

ahogy csak erejéből telt, s zöldellt télen-nyá- 
ron. Az emberek akik csak látták, azt mond
ták: De szép fa ez!

(Közben újból leesik a hó, a fa egyre szebb és terebélye-
sebb. Újból emberek jönnek fejszével az erdőbe.)

És karácsony táján őt vágták ki elsőnek!
Favágó Ez a legszebb, ezt vá lasztjuk!

H ótündér Aztán két libériás inas egy szép tágas terembe 
vitte a fenyőfát.

(Közben látjuk, ahogy elkezdik felállítani, majd díszítik a
fát.)

Hótündér Ó, hogy  rem ege tt a fenyő fa , hogy leste-várta, 
m i köve tkez ik !

Fenyőfa (Halkan, suttogva beszél, közben még díszítik.)
Ó, csak már este volna! Csak már meggyújta
nák a gyertyáimat!

H ótündér Végre meggyújtották a gyertyákat az ágain.
Ekkor kitárult a szárnyas ajtó, s egy sereg gye
rek rontott be, olyan hevesen, mintha fel akar
nák dönteni a fát.

(Elöl a gyerekek, mögöttük jelennek meg a felnőttek.)

A kicsik némán álltak egy pillanatig.

Körültáncolták a fenyőfát, és egymás után sze
degették le róla az ajándékokat. A gyerekek 
boldogan ugráltak körülötte pompás játékaik
kal, a fára már ügyet sem vetett senki.

G yerekek Most egy mesét! Papa, mesélj nekünk!
Papa Itt erdőben vagyunk. Hátha a fának is haszná

ra válik, ha meghallja a mesét. De csak egy me
sét mondok el!

G yerekek Együgyű Jankóról mesélj! 
Együgyű Jankóról mesélj!

Fenyőfa Velem nem is törődnek!
H ótündér És a kövér ember mesélt együgyű Jankóról, 

aki lebucskázott a grádicson, mégis becsületet 
nyert, és feleségül kapta a királykisasszonyt.

Fenyőfa Együgyű Jankó lebucskázott a grádicson, még
is megkapta a királykisasszony kezét! Igen, 
úgy látszik ez a világ sora!

(Nagyon halkan szól a Mennyből az angyal, de közben 
látjuk, hogy a gyerekek nekirontanak a fának, és szedik le 
az ajándékokat.)

(Halk zene szól, amely az éjszakát jellemzi. A gyerekek és 
az emberek már mind nyugovóra tértek. Amikor „sopán
kodik" a fa, már egyedül van a színen. A fény dereng, 
majd egyre világosodik.)

H ótündér

Fenyőfa

H ótündér

Fenyőfa

Egérke 

Egérke 2. 

Fenyőfa

Egérke 

Egérke 2.

Egérke

Fenyőfa

H ótündér 

Egérke 2.

Reggel inasok léptek a nagy szobába. Meg
fogták, és kivonszolták a szobából. Fölvitték a 
lépcsőn a padlásra, és egy sötét zugba állítot
ták.
Hát ez meg micsoda? M it csináljak itt? Hiszen 
egy hang sem jut el ide hozzám!
Nekidűlt a falnak, és gondolkozott.
Odakinn most tél van. Kemény és fagyos a 
föld, hó takar mindent. Most nem tudnak elül
tetni, ezért kell ebben a zugban megvárnom 
a tavaszt. Milyen jók az emberek. Csak olyan 
sötét ne volna, s akadna valami társam!
Cin, cin, rettenetes hideg van!
Különben egész jó itt, igaz-e, te öreg fenyő? 
Nem vagyok én öreg! Vannak nálam sokkal 
öregebbek!
Honnan jöttél, és mit láttál?
Voltál-e éléskamrában, ahol sajtok illatoznak 
a polcon, és sonkák lógnak a rúdról? Ahol 
faggyúgyertyán táncol az egérnép?
Soványan megyünk be oda, és kövéren jövünk 
ki. Jártál-e ott?
Ott nem jártam. De mesélek nektek az erdő
ről, ahol nap süt, és madarak énekelnek.
És elmesélte az egész ifjúságát.
Ó, be sok mindent láttál! És milyen boldog vol
tál!

123



H ótündér

Egérke

Fenyőfa

Egér 2. 

H ótündér

Egérke 3. 

H ótündér

N agy egér 

Fenyőfa

N agy egér

Fenyőfa

H ótündér

Fenyőfa

H ótündér

Fenyőfa

M adarak

Aztán elmesélte, mit látott karácsonyeste, ami
kor mézeskaláccsal aggatták teli, gyertyákat 
gyújtottak az ágain.
Ó, milyen boldog is lehettél, öreg fenyő! 
Mondtam már, hogy nem vagyok öreg I A leg
szebb koromban vagyok, csak nagyon magas
ra nőttem!
Olyan szépen tudsz mesélni!
Másnap éjjel már új egérkék is jöttek, hogy hall
gassák a fenyőfa meséit.
Ki az az Együgyű Jankó?
És a fenyő elmondta.
A következő éjjel már egész egérsereg hall
gatta a fenyőfa meséit. Jött egy nagy egér is... 
Csak ezt az egy mesét tudod?
Csak ezt. Életem legboldogabb estéjén hallot
tam, csakhogy akkor még nem tudtam, mi
lyen boldog vagyok.
Nyomorúságos mese ez! Nem tudsz olyat, ami 
faggyúról meg szalonnáról szól? Valami élés
kamramesét?
Olyat nem tudok.
Az egerek már nem is lelkendeztek a fenyőfa 
meséin. Elmaradtak, nem jöttek többet. 
Milyen jó is volt, amikor a fürge kis egerek kö
rém telepedtek, és a meséimet hallgatták! Ők 
is elfelejtettek! Most már csak akkor leszek bol
dog, ha egy napon levisznek innen!
Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, és 
kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt! 
Újrakezdődik az élet!
Csivit, csivit! A párom van itt!

(Az emberek lehozzák a fát, kisüt a színen a napsugár. Az 
udvaron gyerekek játszanak, madarak repkednek.)

H ótündér Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, 
akik karácsonyeste körbetáncolták a fenyőfát, 
és annyira örültek neki. A legkisebbik most oda
szaladt hozzá, és letépte csúcsáról az arany
csillagot. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó 
szép kertet, aztán végignézett magán, és szé
gyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zu
géba.

Fenyőfa Elmúlt. Elmúlt minden. Miért is nem örültem 
akkor, amikor még örülhettem volna?
Most mér késő!

(Visszajön az elején hallott zene, majd a hátsó fény elal
szik, és újra a Tündért látjuk a ház mellett, Nyuszikával az 
ölében.)

Nyuszika Valóban késő? Már nem tehet semmit? 
H ótündér De igen, tehet. Megmaradt neki a visszaem

lékezés és a karácsonyeste emléke.
Nyuszika        Mák, mák, már nem is fázom!

Köszönöm, Hótündér a mesét! Megyek, mert 
várnak otthon a testvérkéim. Játszani fogunk 
és örülni, hogy együtt lehetünk! Viszontlátás
ra! Jó éjszakát!

(Visszatér a kezdő táncos zene, s ahogy betáncoltak a szín
re, most úgy táncolnak ki a tündérek.)

VÉGE
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Favágók

Ötletek a bábkészítéshez -  Perneki Jánosné rajzai. A rajzokat a megfelelő méretűre nagyítsuk fel, a játéktérhez arányítva.

Néhány ötlet az árnyjáték színpadtervéhez:
A vászonra közvetlenül a tavasz képét (4. kép) helyezzük. Mögétesszük a padlás képét (3. kép), majd a szobabelsőt 
(2. kép). Végül -  a vászontól legtávolabb -  következik a tél képe (1. kép), így egy röpke mozdulattal könnyen színt tu 
dunk váltani a paravánon, ha egymás után távolítjuk el őket. Az árnyvászon mérete mindig attól függ, hogy mekkora he
lyen játszunk. A díszletek és a bábok kartonból vagy műanyagból (prespán) készüljenek, tartós anyagból.
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Akasztó

Világítás

4. kép

Ez az ábra a vászonos (nem írásvetítős) játékhoz készült:

3. kép

Nézők

Állvány Világítás

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

1 . kép 2. kép



A  Télapó virágaLovas Zsuzsanna meséje ■  Felnőttek játéka óvodásoknak és kisiskolásoknak
■ Előadásra (Télapó-várásra) javasolt
■ Bábtechnika: Kesztyűs bábjáték paravánon 
■ Rossz bábokra írtam óvodásoknak.

Szereplők: Bohóc 

Lovak 

Hótündér 

Nyuszi 

Kutya 

Fiú

Leány

Bagoly

C ica

Szemüveges fiú 

Szeplős leány

(Helyszín a cirkusz, ahol a Bohóc a lovakat tanitja. Zenére 
folyik a próba. Kesztyűs bábokkal a paraván elején já t
szunk, a cirkuszi sátorbelső a paravántól annyival van hát
rébb egy külön állványon, hogy a játékot ne zavarja. A 
Hótündér lehet botos báb is, és akkor képes arra, hogy a 
„magasból" repüljön be a paraván szintjére.)

Bohóc Jól van! Ügyesek vagytok, lovacskáim! 
Csak szépen, egyenletesen. Nemsokára itt 
az ünnep, és jön a Télapó! Ó ! Milyen bol
dogok is lesznek akkor a gyerekek!

Hótündér Bohóc! Bohóc!
Bohóc Ügyesen, szépen!

Üdvözöllek, Hótündér! Mi járatban erre?
Hótündér Kedves Bohóc! Tudod, én azért jöttem, 

hogy elmondjam neked, hogy baj van. Be
teg a Télapó, így nem lesz ünnep az idén.

Bohóc Beteg a Télapó?
De mi történt, mi lelte?

(Közben int a lovaknak, s azok kimasíroznak a színről. A 
Hótündér már leszállt a paravánra, és most már ők ketten 
beszélgetnek a cirkusz elején.)

Hótündér Ó, hogy mi? Sok rosszat és gonoszságot, 
irigységet hallott. Mindezt a gyermekek 
tették! Ebbe betegedett bele. Amíg nem 
gyógyul meg, nem lesz ünnep.

Bohóc Mi gyógyítja meg? Milyen orvosság? Csak
mondd meg, és én megszerzem.

Hótündér Sajnos nem tudom. Talán a Bagoly tudja. 
Isten veled!

(Elmegy a Hótündér. Közben besomfordál a Nyuszi és a
Kutya a Bohóc mellé.)

Bohóc Hallottátok?
Nyuszi Ó! Ez szörnyű!
Kutya Nem lesz ünnep?
Nyuszi Bohóc! Én is elmegyek veled, hogy meglel

jük az orvosságot!
Kutya Rám is számíthattok, én is megyek! De ho

va menjünk, és merre induljunk?
Bohóc Mit is mondott a Hótündér? Talán a Bagoly!
Kutya A Bagoly.
Nyuszi Indulás!

(Zenére kimennek a színről. Közben a cirkuszt felváltja az 
erdő díszlete, előtérben egy nagy fával, amely viszont a 
paraván első szintjén jelenik meg.)

Nyuszi (Együtt) UHU! UHU! Bagoly! Bagoly! Bújj
Kutya elő!
Bagoly (Nagyon morcosan) M it akartok? Már me

gint zavarnak!
Bohóc Hozzád küldött a Hótündér, mert beteg a 

Télapó...
Bagoly (Alszik horkolásszerűen) Uhu!
Bohóc Bagoly! Bagoly! Mi bajod?
Bagoly Ki az? Mi az? Hogy mi bajom? Az, hogy 

nem hagynak aludni!
Bohóc Ki nem hagy aludni téged?
Bagoly A Fiú. Reggel megjelenik, és csak dobál, 

dobál... (Elalszik)
Kutya Keressük meg ezt a fiút!

(Elindulnak megkeresni a Fiút, de alig tesznek néhány lé
pést, kavicsok repülnek feléjük. A Bohóc és a Nyuszi elbúj
nak, de a Kutyus nem hátrál.)

Fiú Te Kutya! Te nem félsz tőlem?
Kutya Miért, te félsz tőlem?
Fiú Én nem!
Kutya Akkor miért dobálsz!?
Fiú Lásd, hogy én milyen erős vagyok!
Kutya Akkor én megharaplak, hogy lásd, én mi

lyen félelmetes vagyok!

(A fiú meghátrál.)
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Fiú Nem, azt nem szeretném! Inkább elhiszem!
Kutya Akkor jó, már megijedtem, hogy meg kell 

harapnom téged. Pedig én jobban szeretek 
barátságban élni. Én szeretlek téged!

Fiú Te szeretsz engem?
Pedig engem nem szeret senki!

Kutya Dehogynem! Szeretnek a szüleid, a testvé
reid és a Bagoly.

Fiú A Bagoly szeret engem? Pedig én...
Kutya Pedig te sosem hagyod őt aludni, (gy aztán 

nem tudta nekünk megmondani, milyen 
gyógyszer kell a Télapónak, aki ezért az idén 
nem látogatja meg a gyerekeket.

Fiú Soha többé nem bántom a Baglyot és a töb
bi állatot sem.

Kutya Megígéred?
Fiú Megígérem! Most menjünk a Bagolyhoz, 

hogy megtudhassuk, milyen orvosság kell a 
Télapónak.

(A Kutya és a Bohóc elindulna, a Bohóc kinéz a fák mögül.)

Bohóc Nahát! Mégiscsak szeretetre méltó ez a Fiú!

(Befordul a színre a Bagoly fája, és megjelenik a Kutya meg 
a Fiú)

Kutya Bagoly! Bagoly! Itt a Fiú, és megígérte, 
hogy nem bánt többé egy állatot sem I

Fiú Megígérem. Kérlek, mondd meg, milyen 
orvosság kell a Télapónak!

Bagoly Hú-hú! Persze, hogy megmondom! 
A Télapónak szívjóságvirág kell.

Nyuszi Hol találjuk meg?
Bagoly Ahol a Fiú megtalálta.
Fiú Én? Én? Én megtaláltam?
Bohóc Én már értem! Köszönjük, Bagoly!

Most menjünk barátaim, mert sok dolgunk 
van még!

(A Fiú elmegy, a Bagoly befordul a színről, miközben szól 
a zene. Szembejön velük a Cica.)

Bohóc Hát veled mi történt?
C ica A szomszédban lakik egy kislány. Amikor 

az ölbevesz, mindig kitépi egy bajszomat. 
Most mindenbe beleverem az orromat.

Bohóc De mindet egyszerre?
C ica Ál Nem egyszerre! De olyan lágyan tud si

mogatni, én meg mindig megbocsátok, ő 
meg mindig az ölébe vesz...

Bohóc Nahát!
C ica Ti mi járatban vagytok? Kerestek valamit?

Nyuszi Beteg a Télapó. Mi keressük az orvosságot 
neki.

C ica Milyen orvosság gyógyítja meg a Télapót?
Kutya A szívjóságvirág.
C ica Hol nyílik az ilyen virág?
Bohóc A gyermekek szívében.
Leány Cica! Cica! Cicuskám!

(A Cica elbújik és remeg. A Bohóc és a Nyuszi összenéz
nek.)

Nyuszi Milyen helyes ez a kislány!
Bohóc Ki gondolná, hogy gonosz is tud lenni!
Nyuszi Majd én beszélek vele.
Bohóc Jól meggondoltad? Nem félsz tőle, Nyuszi

ka?
Nyuszi De félek. De ha a Cica képes mindig újból 

megbocsátani, én sem félhetek!
Leány Cica! Cicuskám!
Nyuszi (Félve) Itt csak én vagyok.
Leány Szervusz Nyuszi! Én a Cicát keresem. Nem 

láttad?
Nyuszi Azt, amelyiknek nincs bajsza?
Leány (Hetykén) Azt!
Nyuszi Ha az én bajszomat is ki akarod tépni, 

megharaplak! Látod, milyen nagyok a fü 
leim? Ezzel rögtön meghallom, ha közelí
tesz! Akkor a nagy fogaimmal megharap
lak!

Leány A Cica engem sose bántott! Csak ült az 
ölemben, és...

Nyuszi ...és te, mert szeret téged, hálából kitépted 
a bajszát. Így mindenbe beveri az orrát. Hát 
nem! Velem ezt nem teheted!

Leány Viccesnek tartottam. Olyan jó mulatság 
volt! Nem gondoltam, hogy fáj neki! Soha 
nem is mondta!

Nyuszi Talán meghallottad volna? Karmolt volna 
meg?

Leány ő  nem karmolt meg. De te -  pedig hozzád 
sem értem -  máris meg akarsz harapni!

Nyuszi Dehogy akarok egy ilyen helyes kislányt 
megharapni! Csak félek tőled!

Leány Te félsz tőlem? Nem is tudtam, hogy...
Nyuszi De most már tudod!
Leány Bárcsak előkerülne a Cica! Nem bántanám 

többé, és megmondanám neki, hogy na
gyon szeretem!

C ica (Lassan előbújik, még kicsit félve)
Én is szeretlek téged! Csak ne bánts soha 
többé!

Leány Soha, soha többé! Édes Cicuskám!
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(A Bohóc, a Nyuszi és a Kutya együtt vannak, a kislány 
meg a Cica kimentek. Továbbmennek, de alig tesznek meg 
néhány lépést, hangzavart hallanak messziről. Játékok 
repülnek feléjük, elbújik a Nyuszi meg a Kutya. A hang
zavarban „négyszemű, pulykatojás'' csúfolódás hallatszik.)

Bohóc Micsoda hangzavar! Mi van itt?
Szemüveges Ez a pulykatojás mindig csúfol, hogy négy 

szemem van!
Szeplős Hallod, Bohóc, hogy mit mondott? Akkor 

én miért ne mondjam neki, hogy négysze
mű, ha ő mindig pulykatojásnak szólít?

Bohóc Gyerekek! Gyerekek! Ez butaság! Nem tud
tok mást játszani? Gyertek velem a cirkusz
ba! Te leszel a műlovarnő, te pedig a bű
vész!

G yerekek Én megyek! Induljunk! Menjünk!
Bohóc Várjatok! Várjatok! Nem tudunk még men

ni. Nekünk még dolgunk van.
G yerekek Mi dolgotok van?
Bohóc A barátaimmal meg kell keresnünk a szív- 

jóságvirágot, és el kell vinnünk a Télapó
nak, mert beteg.

G yerekek Beteg lett a Télapó? Mi a baja?
Bohóc Beteg a szíve. Megtudta a Tündérektől, hogy 

rosszak, veszekedősek a gyerekek, és ebbe 
belesajdult a szíve.

G yerekek Attól is megfájdult a szíve, hogy mi csúfo- 
lódtunk?

■ H ittanó ra i fe ldo lgozásra és évvégi összefoglalás
ként előadva

■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Zacskóbábokkal és térben elhelyezett 

képekkel, m elyekhez állva játszunk.

A Halacska Református Óvoda óvodásai számára készült, 
zsákbábokkal. Az óvodában rendszeresen tartottam bábos 
foglalkozásokat. Ebben az évben még a kiscsoportból is 
jöttek bábozni, így egy olyan technikát kellett kialakíta
nom, amelyet a három-, négy- és ötévesek együtt tudnak 
játszani. Bizonyára emlékeznek arra a kedves kollégák, 
hogy az óvodáscsoportok között mér előfordul lényeges 
különbség tudásban és a fejlettségi szintben, még akkor is, 
ha szívesen játszanak együtt. A történetet már ismerték a 
gyerekek, ezért bátran lehetett vele játszani.

A szövegét a gyermekek nyelvéhez úgy alakítottam,

Bohóc Igen, igen.
G yerekek Menjünk, és vidítsuk fel! Ne is csúfolódjunk 

többet!
Fiú Nekem úgyis tetszenek a szeplőid, csak...
Leány Neked pedig egészen jó l áll a szemüveg!
N yuszi  (Együtt)
K utya  Nézzétek! Esik a hó!

(A hóesést ne csak mondják, hanem meg kell mutatni. Le
het hatalmas hópelyheket csinálni vattából, selyempapír
ból, és a paraván két oldaláról próbáljuk befújni úgy, hogy 
az elöl valódi hóesésnek látszódjon! Elindulnak egymás 
után, velük megy a szemüveges fiú és a szeplős lány is. 
Újból látjuk a cirkuszt-messziről. A szereplők együtt éne
kelnek: Hull a pelyhes...)

H ótündér Bohóc! Bohóc! Menjetek gyorsan a cirkusz
ba! Meggyógyult a Télapó! Már úton van, 
minden gyereket meglátogat. Nem értem, 
mi történt, de menjetek!

Bohóc Induljunk! Menjünk! Vár a cirkusz! Várnak
a gyerekek, és jön, végre jön a TÉLAPÓ!

(Ahogy a Hótündér és a Bohóc megbeszélték, megjelenik 
az „igazi" Télapó. Boldogan forognak, táncolnak a gyere
kekkel, amíg meg nem érkezik a Télapó.)

VÉGE

JózsefA bibliai történet alapján ■  Óvodásoknak
hogy közöttük ülve írtam, aszerint, hogy mennyire képe
sek a mondatokat utánam mondani. Addig kerestük és 
formáltuk a szavakat, amíg a választott szereplő képes volt 
azt kimondani, és érthető volt számára.

Ebben a játékban a kicsik együtt állnak a színpadon, ke
zükre húzott zacskóbábbal. Annyi a mozgás, hogy a be
szélő felemeli a kezét, és arra fordul, akivel beszél, vagy a 
közönség felé. A díszletek a csoport előtt egy-egy kis szék
re helyezett festett, rajzolt jelzések, melyek felett játsza
nak a gyermekek úgy, hogy azok csak a helyszínt jelölik.

Szereplők: M esélő 

Jákób 

Báty 1.

Báty 2.

Júda

K ereskedők (4)

Potifár
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POTIFÁRNÉ

Főpohárnok

Sütőmester

Fáraó

Ének Szívem csendben az Úrra figyel...

(Bábmozgatásként a szereplő gyermek felemeli a kezét, 
amelyen a zacskóbáb van, és ahhoz fordul, akivel beszél.)

Jákób József! M enj, nézd meg a testvére id , hogy

őrz ik  a nyá ja t a m ezőn.

Báty 1. lm, jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg,
és vessük valamelyik mély kútba, majd 
meglátjuk, mi lesz akkor az álmából!

(Beledobják a kútba, ami a gyerekek előtt egy kis székhez 
támasztott díszlet papírból. A bedobás úgy történik, hogy 
a kezükkel felényúlnak, lódítanak egyet egyszerre a Józse
fet játszó gyermek kezén, és a Józsefet játszó gyermek 
keze a díszlet mögé kerül, s ezzel együtt le kell guggol
nia.)

József Ne bántsatok, testvéreim! Ne bántsatok,
testvéreim! Júda, segíts!

(Azt már most tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy mindig 
csak az a báb mozog, amelyik beszél. A többi, ha rá is néz, 
nem mozog!)

Júda Mi hasznunk abból, ha megöljük? Adjuk
el a kereskedőknek, és ne emeljünk rá ke
zet!

Báty 2. Éppen erre jönnek a kereskedők. Van egy
fiú, akit eladnánk. Kell nektek? 

K e r e s k e d ő i. Fiatal?

(Rábólintanak, úgy, hogy a kezüket egy kicsit előre bic
centik: igen)

K ereskedő 2. Erős?

(Rábólintanak)

K ereskedő 3. Én megveszem ezt a fiút, és elviszem őt 
Egyiptomba rabszolgának.

(Az Egyiptomot jelképező kis szék mögé megy a két játé
kos, ahol már Potifár és házanépe várja őket. Azok, akik 
most nem játszanak, egy lépéssel hátrább állnak.)

K ereskedő 4. Ezt a fiatal rabszolgát magamnak hoztam, 
Potifár.

(Potifár magához veszi, vagyis a közelben álló Potifár háza 
díszlethez mennek.)

Potifár József! Rád bízom a házam minden dol
gát! Nekem el kell mennem.

(Potifár elmegy, ami azt jelenti, hogy hátat fordít, és egyet 
hátralép. Most lép előre Potifárné, és József felé fordulva 
mondja)

Potifárné József, én szép vagyok?
József Igen, szép!
Potifárné Akkor gyere velem az erdőbe!

(Itt a történet olyan része következik, amely nem az óvo
dásoknak való, éppen ezért a megoldást egy régi magyar 
kifejezés által oldottam meg. Ez a magyar kifejezés: „be
vitték az erdőbe". Tulajdonképpen ez történt Józseffel is, 
ha végiggondoljuk, anélkül hogy olyan dolgokról kezde
nénk beszélni az óvodásokkal, amiről elég későbbi élet
korban is.)

József Én nem akarok elmenni veled!

(Potifár visszajön, vagyis szembefordul a közönséggel, és 
a háza díszletéhez lép.)

Potifárné Férjem! József elhívott engem az erdőbe.
Potifár József, te megcsaltál engem, ezért most

börtönbe vetlek.

(Itt már élhetünk a kétszínoldalas megjelenítés lehetősé
gével, vagyis az Egyiptomot jelképező díszlet másik olda
lán lehet a börtön képe, ami gondolatilag beleillik a törté
netbe.)

M esélő A börtönben megismerkedett a főpohár
nokkal és a sütőmesterrel. Furcsa álmukat 
Józsefnek mesélték el.

(A főpohárnok és a sütőmester megformálását a ráragasz
to tt pohár-, illetve kifliforma segíti.)

Főpohárnok Á lm om ban egy szőlőtőn három  szőlő érett, 

s ezt a fá raó  poharába facsartam , és neki 
od aa d tam .

József Á lm o d  m egfe jtése : három  vessző, három

nap, három  nap m úlva szabad leszel.

(Az álmokat már tanulás idején megrajzoltuk, most a két 
játékos feje felett egy másik gyermek a megfejtés „ide
jén" be is mutatja a közönségnek.)
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Sütőmester Három kosár kalácsot tartottam a fejem fe
lett, s az ég madarai ettek belőle.

(A rajz bemutatása)

József Álmod jelentése: három nap múlva meg
halsz.

M esélő József még sokáig volt börtönben. Egyszer 
a fáraó álmot látott, de tudósai nem talál
tak rá magyarázatot. Akkor a főpohárnok
nak eszébe ju to tt József a börtönben.

(A főpohárnok a börtön és Potifár háza közé lép, majd 
mellette megjelenik a fáraó. A sütőmester hátat fordít, és 
hátralép egy lépést, akár le is ülhet hátul egy kis székre.)

Fáraó Álmomban folyóvíz partján álltam, s a víz
ből hét kövér tehén jö tt ki, utánuk pedig 
hét sovány jö tt ki. Másik álmot is láttam: 
hét teljes gabonafej növekedett egy szá
ron, s utána hét aszott, kiszáradt, és el
nyelte a szép hetet. Mondd meg, izraeli, 
m it jelentenek álmaim?

(A rajzolt képek bemutatása)

József A fáraó két álma egyet jelent, amit Isten
tenni akar. A hét szép tehén és hét szép 
gabonafej a hét gazdag év, a hét sovány 
tehén és a hét aszott gabonafej a hét szűk 
esztendő.

(A rajzolt képek bemutatása)

M esélő A  fáraó magasra emelte József hivatalát,
és Egyiptom felkészült az ínséges időkre. 
Jákob földjén éhínség pusztított. Elküldte 
fiait Egyiptomba gabonáért.

(A testvérek átmennek az Egyiptom képét tartó kis szék 
elé, amit már a fáraó álmánál a börtönképről visszafordí
tottunk. A „palota" előtt a gyerekek oldalirányban letér
delve, kezükön a bábot magasra tartva „állnak" meg.)

így kerültek Isten akaratából József elé 
testvérei, így hajolt meg előtte a tizenkét 
kalász. Testvérei ugyan nem ismerték meg 
őt, de József megismerte őket.

(Itt a megrajzolt és meghajoló tizenkét kalász képét a meg
hajoló tizenkét testvér felé emeljük, és ez lesz a zárókép. 
A tizenkét testvért illusztráló zacskóbáb úgy hajol meg, 
hogy egy kicsit megdöntik a gyerekek a kezüket.)

József Én vagyok József, a testvéretek, és megbo
csátok nektek.

Ének Szívem csendben az Úrra figyel...

VÉGE

Virágszemű
■ Előadásra javasolt
■ Feldolgozta: Lovas Zsuzsanna
■ Bábtechnika: Paravánon já tszo tt kesztyűs báb já 

ték, a patak a paraván e lő tt egy élőjelmezes sze
rep lő

■ Az evangélikus teo lóg ián  katechéták számára ta r 
to t t  ta n fo lyam  résztvevői számára készíte ttem  a 
mese fe ldo lgozásá t.

Lázár Ervin meséje ■ Kisiskolások előadásában és részére
A színen a virágok és az égen a nap, a paraván üres terü
letein a füvek. Paravánon játszódó botos báb, megvalósít
ható síkbábokkal. Itt alkalmazható a kétoldalas síkbáb. 
Két megoldás is elképzelhető.

1. A báb egyik oldala a kék virág, a másik ugyanaz a vi
rág vörösben. Ennél a megoldásnál, ha az ajánlott fe ldol
gozást készítjük el, külön készítünk Varga Julcsákat kü
lönböző virágszemekkel.

2. A báb egyik oldala a kék virág, a másik a kislány ar
ca virágszemekkel. Ennél a megoldásnál a Gubóvirág ma
ga Varga Julcsa.
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SlSAKVIRÁG

Fürtös G yöngyike 

Tavaszi C sillagvirág 

Ibolya

Erdei G yöngyköles 

Búzavirág

Közönséges G ubóvirág

M ikkamakka

N ap

V arga Julcsa

Semmi kétség, Varga Julcsa szeme
olyan, mint én! (Miközben beszél, 
megnő, miután befejezi, a másik 
beszélő nő meg.)

N ap (Még mosolyog)
Fürtös G yöngyike (Megnő, ingerült) Még hogy olyan, 

mint te! Jobb, ha elhallgatsz a sá
patag színeddel! Varga Julcsa sze
me éppen olyan, m int én!

V irágok mind (Izegnek-mozognak)
N ap (Már szomorú, vagyis megfordítot

tuk: a szomorú arcát mutatjuk.)
Tavaszi C sillagvirág (Rikoltozva) Pedig mondjatok bár

mit, Julcsa tőlem kölcsönözte a sze
me színét!

Ibolya (Nevetve) Ugyan, csak képzelitek! 
Csak tőlem kaphatta!

Erdei Gyöngyköles Micsoda! Hiszen te nem is vagy kék! 
A te színed lila!

Ibolya Ha én lila vagyok, akkor Julcsa sze
me is lila! Vegyétek tudomásul!

Búzavirág Ti mertek vitatkozni! Nézzetek meg 
engem!

N ap (Már haragosan néz)
V irágok mind (Nagy mocorgás, a leveleikkel föl

le mozognak, esetleg enyhén 
oldalirányba elfordulnak.)

Közönséges (Nagyon félénken, bátortalanul
G ubóvirág mondja) Kérem szépen, Julcsa sze

me talán...

Szereplők:

SlSAKVIRÁG

Többi virág

M ikkamakka 

V irágok mind 

M ikkamakka

V irágok mind 

M ikkamakka 

V irágok mind

N ap

M ikkamakka

Te mersz közbeszólni!? Hiszen még 
a neved is közönséges! Nahát ez 
igazán nevetséges! Ha-ha-ha! 
(Megjelenik, és nagyot kiált) Te 
Úristen, színvak lettem! 
(Elhallgatnak, majd csodálkozva 
kérdik) Színvak? Miért?
Reggel, amikor erre jártam, világo
san láttam, hogy ezen a helyen hét 
kék virág virít.
Persze, és?
Most meg hét vöröset látok! 
(Egymásra néznek, majd óvatosan 
kérdik) Mondd, Mikkamakka, me
lyikünk színe olyan, mint Varga Jul
csa szeme? Tudod, ezt nem tudjuk 
eldönteni.
(Lassan újra mosolyogni fog, most 
kezdi.)
Ó, de oktondiak vagytok! Ez a leg
egyszerűbb a világon! Varga Julcsa 
szeme...
(5 miközben mondja, a virágok 
visszaváltoznak, illetve megjelenik 
mögöttük a megfelelő virágszem
mel JULCSA.) 
hétfőn Karcsú Sisakvirág, 
kedden Fürtös Gyöngyike, 
szerdán Tavaszi Csillagvirág, 
csütörtökön Ibolya, 
pénteken Erdei Gyöngyköles, 
szombaton Búzavirág, 
vasárnap (ezt nyomatékosan mond
ja) Közönséges Gubóvirág.

(Az utolsó virágnál nemcsak az arcot látjuk, hanem meg
jelenik Varga Julcsa is, kézen fogja Mikkamakkát, és el
mennek.)

N ap (Végre mosolyog.) 

VÉGE
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