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A sólyom isTvÁn-HAgyATék FelTÁRÁsA 
és AnnAk BÁBos vonATkozÁsAi

tut
mátyás zoltán 

szememre vetheti bárki az oldalakat lapozgatva, hogy túl sok az illusztratív 
feljegyzés a közölt anyagban. A képek, gyűjtések pedig szinte ellepik a következő 
oldalakat. Tudnunk kell: A báb, a bábszínház a látványra épül. A mozdulat kifeje-
ző erejére. szuggessziójára és szépségére, hogy az értelem hátradőlve élvezhesse 
a látszólagos expresszió és a valós költészet eme sűrített komplexét. ebből kö-
vetkeztetve megérthetjük: jelen esetben mennyire kevesek lehetnek ide a szavak. 
sólyom istván maga is a sűrítések, az idő- és térbeli esszenciák mestere volt. Ren-
geteg képet, többek közt 1500 diát hagyott hátra. ebből 500-at válogattam ki és 
úgy 200 darab várja sorsát, hogy a leglényeglátóbbak (persze saját szemszögből) 
2012/13-ban bekerülhessenek további munkáimba. sólyom istván rendszeretete, 
praktikuma és az ezért vállalt felelőssége példaértékű a hazai bábozás életében.

A továbbiakban ehhez tartom magam.

 

Sólyom István 1921-2001
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Sólyom Katalin által vezetett „Csillagocska” napló kezdőlapja

 sólyom istván nagykőrösön született 1921-ben. Apja révén tehetős kézmű-
ves, ezermester családba érkezett. Tanítóként képzelte el pályafutását, de apja 
nyomására „kétkezi” mesterséget tanult, így lett szobafestő. mindennek ellenére 
jó barátjával, Dobos Tiborral, későbbi tanárral és tanfelügyelővel, közvetlenül 
a háború után megalapították a „mesemondó” bábszínházat nagykőrösön, ami 
1949-ben megszűnt. mégis ez adott létalapot sólyom istván tevékenységének és 
a Csillagocska bábcsoport megszületésének. 
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Az akkori társadalmi struktúra kulturális szervezetei, így a helyi kultúrház, az 
ABoTA (Amatőr Bábosok országos Tanácsa) és az unimA (nemzetközi Báb-
játékos szövetség) hazai szervezete gyors előmenetelt biztosított számára, amit 
meghálált. Hangyaszorgalommal, megkérdőjelezhetetlen elszántsággal kereste, 
kutatta a bábos hivatás mibenlétét, rejtett titkait, lényegét. s ezt a legnagyobb 
önzetlenséggel adta át bábcsoportjainak, szakköreinek, valamint lányának és fe-
leségének, akik együtt éltek, lélegeztek vele a 36 éves intenzív művésztanári úton. 
Barátai, unokái máig hordozzák örökségét, amit itt néhány sorban és képben a 
teljesség igénye nélkül papírra rögzítek, korhű dokumentumok, írásos emlékek 
és a hozzátartozók beszámolói alapján. Az általa 1972-ben befejezett kronológiai 
leírás a bábcsoport születésétől az 1970-es évek elejéig: 
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egy bábcsoport létrejöttében magyarországon, de szerte a világban jellem-
zően az esztétika sűrűjében tevékenykedő képzőművészek (szobrászok, festők, 
grafikusok…) segítettek. Ők voltak azok, akiket a létrehozott műalkotás arra 
ösztönzött, hogy az kilépjen rögzített állapotából és megmozduljon. Úgy gya-
koroljon hatást a befogadóra, nézőre, hogy az bábos kezekben animálódjon. 
Hazánkban ilyen művészkortársak voltak többek között Báron lászló, a kecske-
méti Ciróka Bábszínház alapítója, vagy az ugyancsak képzőművész kós lajos, a 
pécsi Bóbita Bábszínház igazgatója és alapítója, de ide sorolhatjuk imre istván 
bábfilmrendezőt, valamint a tavaly elhunyt vízvári lászlót, a budapesti Astra 
bábegyüttes kiemelkedő alakját. sólyom istván nagy barátságot tartott fenn az 
említett emblematikus személyiségeken kívül lenkefi konráddal, a békéscsabai 
napsugár Bábszínház alapítójával, igazgatójával is. Íme, néhány baráti levelezé-
sük hangulatkeltésképpen: 

 
 
 
 
 
 



Mátyás Zoltán

• 186 •



A Sólyom István-hagyaték feltárása és annak bábos vonatkozásai

• 187 •

Kós Lajos – „Lulu” levele „Pistához”:
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Pályatársként, szakmai konzulensként és persze barátként említhetem meg 
Demeter zsuzsát, az akkori egri bábcsoport, később Harlekin Bábszínház igazga-
tóját, vagy kemény Henrik kollegáját, akivel az 1952-es évektől dolgozott együtt 
az akkor Állami Bábszínházban (ma Budapest Bábszínház) öt éven át, mikor a 
nagykőrösi bábcsoport vegetált. meg kell említenem séd Terézt és kis-Tamás 
zsókát, akik a népművelési intézet munkatársaként, tanácsadójaként rendszeres 
látogatói voltak a bábcsoportvezetők képzéseinek, nyári táborainak. 

Balról-jobbra: Demeter Zsuzsa, Sólyom István,
Kis-Tamás Zsóka, Báron László 
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Kós Lajos (szemben), Báron László (mellette háttal) és a pécsi és tiszakécskei 
csapat az 1971-ben először induló „Nagykőrösi Nyár”fesztiválrendezvényen, 

ahol a Csillagocska bábcsoport 20. születésnapját ünnepelte.

A továbbiakban séd Teréz 1977-ben írt tanulmányából használok fel néhány 
szakanyagot, melynek segítségével nagyobb belátást nyerhetünk az ’50-es, ’60-
as, ’70-es évek pezsgő bábos mozgalmába. (1989 után, talán csak egyetlen ilyen 
nagyobb formátumú, országosan is szervezett „művészi nekibuzdulás” élte túl 
teljes egészében az ’50-es években indított mozgalmakat, mint ahogy a báb-
csoportokat is, a táncház-mozgalom. Hogy ez miért alakulhatott így, arról a 
későbbiekben írok.)

 



Mátyás Zoltán

• 190 •

Maci három kívánsága – a nagykőrösi „toldis” csoport próbája (felül). A 
Kíváncsi kiselefánt mozgatói és bábjai, valamint Sólyom István a csoport 

legnagyobb sikerének a Péter és a farkasnak mozgatóival. 
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sólyom katalin, „Pista bácsi” lánya még inkább részletekbe menően mutatja 
be a szakkör, majd csoport működését 1971-es naplórészletében. 
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Persze a sikerhez, a csoport olajozott működéséhez szükségeltetik a csoport-
vezető. Az az államilag támogatott „bábos referens”, akinek kreativitása, útmu-
tatása, „csodalátása” irányítja, motiválja a csapatot. séd Teréz így ír erről: 

 
 

Sólyom István 1963-ban a szakkörben, a báb és a Csillagocska bábcsoport 
iránti szeretetből megmaradt törzstag szakiskolásokkal, valamint Hartyáni 

Mária Piroska zenei vezetővel (asztalfő végén).
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nézzünk egy munkatervet 1952-ből! 
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egy „munkanapló” ugyancsak 1952-ből. 
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sólyom istván precizitására jellemzően gyakran találok itt-ott hátrahagyott 
számolásokat, rögtönzött költségvetéseket… ezek az apróságok, mentalitásá-
hoz, mindennapi életritmusához tartoztak. Íme egy sajnos „nyomdafestéket nem 
tűrő”elcsípett költségvetés:
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visszatérve a szakma humánusabb oldalához:

itt mutatom meg Pista bácsi művészeti, oktatói működési engedélyét, ami A 
kategóriájú, azaz a legmagasabb minősítésű volt. Amit végül 1978-ban szerzett 
meg:
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De kötelezve volt már a kezdetektől időszakos nyári, vagy huzamosabb ideig 
tartó iskolák, tanfolyamok elvégzésére, nem egyszer külföldi előadók részvéte-
lével. Így volt hallgatója a kor egyik bábos ikonjának, obrazcovnak, aki többször 
érkezett a „magyar népköztársaságba” a moszkvai Állami Bábszínházból. egy 
pécsi tanfolyam elvégzését igazolandó jegyzetfüzet oldala: 



Mátyás Zoltán

• 198 •

és egy bizonyítvány:

A kultúrotthon Bizottság kiadványa. A téma előadója nagy Pál, nagykőrösi 
képzőművész, akivel szoros barátságot és szakmai együttműködést ápolt.

ez a látványterv az első Csillagocska bemutatók közül nagy Páltól – Weöres: 
Rapsóné című játékához készült. ugyanakkor sólyom istván is tartott képzé-
seket, előadásokat a ’60-as évektől kollegáknak, pedagógusoknak, csoport- és 
szakköri tagoknak. 
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… de a legkisebbeknek is: 

szállítás közben a nagykőrösi bábos tábor alatt 1980-ban, és a Pálfája oktató 
központban tartott bábkészítés képei.

A rengeteg feladat, pedagógiai munka, szakmai tapasztalatcsere, fesztivállá-
togatás, vizsgáztatás, felkérések teljesítése mellett, sokszor csak hátrahagyott 
levelekkel, üzenetekkel tudott érintkezni szeretteivel.

De mivel feleségével a nagykőrösi csoport művészi feladatait együtt vitték a 
vállukon, és lányuk, katalin is szinte belenőtt a bábozásba, akarva-akaratlanul 
a színpadon innen, vagy túl, mindig találkoztak egymással.

Nyíregyházán a Kíváncsi kiselefánt után
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1985-től sólyom istván egészsége már nem tette lehetővé a szakmai érdembeli 
munkát. székhelyükön, az Arany János művelődési Házban ekkor búcsúztatták 
el őket és sajnos azt kell lejegyeznem, hogy magát az 1978-ban nívó-díjat kapott 
Csillagocska bábcsoportot is. 
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kis istván művelődési Ház igazgatót az 1984-től váltó Ábrahám sarolta már 
nem pártolta a bábos jelenlétet az épületben. A bábokat, bábtartókat, paravá-
nokat elajándékozták, vagy igazi értéküket nem becsülve átadták néhány helyi 
óvodának, ahol akár értő kezekbe is kerülhettek volna a bábok-rekvizitek, de a 
feltételezett „jó hely” ellenére több tucat bábot, szó szerint meg evett a penész. 
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A néhány túlélő:

Péter az árnybáb és hűséges mozgatója, Sólyom Katalin 2012-ben.

Nagy Pál által készített vajang báb az 1950-es évekből.
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 „Király, ország nélkül”
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 sólyom istván 2001-ben lépett ki ez árnyékvilágból, de munkássága, abba 
vetett energiája és hite tovább él családtagjaiban, a nagykőrösön tanult szakis-
kolásokban, ápolónőkben és az említett még élő barátokban. 

Felvetődik a kérdés, van-e, lehet-e létalapja a nagykőrösön, de akár szerte az 
országban az ilyen típusú és intenzitású bábos létezésnek, érdeklődésnek? 

mert személyes meggyőződésem, hogy jellemet és társadalmat építő, nevelő, 
gazdagító tevékenységről beszélhetünk. 

lássunk tisztán!
i. egyrészt: Az 1945-ben megszilárduló politikai élet, majd az 1989-90-ben 

bekövetkezett rendszerváltás, pedagógiai téren olyan funkcionálisan működő, 
bábos vonatkozású kultúramechanizmusokat dobott ki az ablakon, melyeket az-
óta keresünk, vagy próbálunk újrafogalmazni. (Persze tudjuk, egy forradalom így 
működik, még ha oly hangosan, vagy csendesen megy végbe, mint ahogy itthon, 
nálunk történt.) A mechanizmusoknál természetesen nem a közölt tartalomra, 
hanem a lerakott és működő technikai beidegződésre gondolok, mely magában 
hordozza a hasznos: tehetséggondozó, egyén- és csoportépítő jellegét. ezek ki-
vetüléseiről, kisugárzásáról nem is beszélve. egészen konkrétan: tapasztalataim 
szerint, ha pedagógiai bábjátékról beszélünk, tudnunk kell, hogy ez jelen esetben 
óvodapedagógiai vonalon szinte jelzés, vagy említésszinten működik, tisztelet a 
kivételnek. kemény szavaknak tűnnek ezek, nem véletlenül: a leendő kolleginák, 
kollegák alig tanulnak gyakorlati technikákat, kismértékű a bábdramaturgiai 
képzés, és gyakran szakirodalomnak is híján vagyunk. Persze, indokolhatjuk 
mindezt a szakemberek hiányával (aminek utánpótlásáról nemsokára említést 
teszek), rohanó, célorientált társadalmunkkal… majd pedig követ vethet rám az 
erőteljesebben más szakmai irányultságú pedagógus (…karvezető, matematikus, 
ökológus… stb.), hogy hazabeszélek, vagy a saját lovamat dicsérem, esetleg ahogy 
minden szentnek (de nem álszentnek), magam felé hajlik a karom… De miért az 
óvodapedagógia? mert tudjuk, itt lehet, lehetne kezdeni a munka dandárját. Hi-
szen innen jó pár évvel ezelőtt a gyerekek „bábbal a kézben sétáltak át” az elemi 
iskola első osztályába. lehetne. Ha a csoportszobák bábos sarka nem tátongana 
magukra hagyatottan, feladat és játék nélkül. mert ehhez nem csak a gyerekek 
spontán játékkedve szükséges, nem csak a bábbal a kézen „kibeszélés” lehetősé-
ge… kell a BÁBPeDAgógiAi oldalról képzett PeDAgógus személyisége is.
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Kecskeméti óvónők: Bakai Éva és Báron László tanítványai a 
Nagykőrösi Nyár rendezvényen 1974-ben.

II. Másrészt: A bábszínházak professzionalizálódása már a ’60-as évek közepé-
től elindult (kezdődött az Állami Bábszínház monopol helyzetének megdöntésé-
vel a pécsi Bóbita Bábszínház létrejöttének irányából, melyet többek között kós 
lajos emlékezetes kézanimációs, ki mit tud?-ot nyert rendezése tett lehetővé). 

A Bóbita produkciója „erős” háttéranyaggal.
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A magyarországon önkormányzatilag támogatott bábszínházak professziója, 
azaz a volt erősebb bábcsoportok mind minőségben, mind gazdaságilag bizonyos 
értelemben önállóvá válása (mely közelít a kőszínházak működéséhez – szer-
vezés, díszlet, kellék és bábkészítés, valamint a színészképzés) elemelte, majd 
kiléptette ezeket a csapatokat megszokott közegükből. (itt jelenleg 11 hazánkban 
működő önkormányzati bábszínházról beszélünk.) ezen bábszínházak mintha 
elfelejtették volna „honnan jöttek”. mind színpadtechnikailag, mind spirituáli-
san eltávolodtak közönségüktől. létrejött a néző-színpad-(báb)színész távolság. 
sajnos az utazó társulatok némelykor „hakni” jellegű produkciói is erősítik ezt.

 Azt hiszem, innentől beszélünk igazán pedagógiai és professzionális (báb-
színházi) bábjátékról. maga a két közeg, a néző és színész is eltávolodott egy-
mástól. A pedagógiai bábjáték a gyeRekekkel (gyerekek között) játszik, míg 
– szakmámból fakadóan tudom – a professzionális bábjáték hozzá szól a gye-
RekekHez. mindkettő közvetít, mindkettő képviselhet minőséget. sőt! mind-
kettőnek helye és feladata van a mai kulturális életben. ez nem kérdés. Ámde: 
a fogyatkozó, mégis közvetlenebb és bensőségesebb pedagógiai bábos muníciót 
és az erről az oldalról többször támadott, a földtől és a gyermekközönségtől 
gyakran elemelkedett, mégis helyhez kötött bábszínházat nem kellene-e újra 
összebarátkoztatni? véleményem, hogy evvel mindkét fél nyerne. születhetne 
egy harmadik, vagy köztes, de akár egyetlen „mindent átfogó” bábos létezési 
forma, lerakott működési rendszerrel, folyamatos szellemi áramlással. A pro-
fesszionális oldalon oly sokszor feladatot kereső szakemberek tudást és tapasz-
talatot adhatnának, persze ugyanez történne a másik oldalról is, ahonnan újabb 
impulzusok, hasznos élmények érhetnék a kor bábos társulatait is. valamelyest 
pedig oldódhatna ezen bábszínházak mostanában gyűrűző közönségszervezé-
sének problémája. ebből a konjugációból csak többek lehetnénk, de mindenképp 
szembesülnénk avval, hogy a gyeRmekekéRT, a gyeRmekekBŐl, a gyeR-
meknek, és a gyeRmekHez szólunk.

Akik az elkövetkezendő évtizedek generációjának bábszínházba, színházba 
járó közönségét adhatják! 
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A jó út? Bábszínész pedagógus „szerepben”. Kabóca Bábszínház – Veszprém

Talán tehetnénk valamit mi, kompetensek, amíg, ahogy sólyom istván írja 
egy levelében feleségének: „fel nem megyünk az égi szakkörbe”. 




