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1949 fontos dátum a magyar színháztörténetben.
Ekkor államosították a színházakat és hozták létre
a nagyrészt ma is működő országos színházi
struktúrát, s ekkor született meg az egyetlen
hivatásos együttesként az Állami Bábszínház. Ebben
az időben, 1949–50-ben alapították meg a nagy-
váradi, a kolozsvári és a marosvásárhelyi magyar
nyelvű bábszínházat is. Valamint ugyanekkor
döntötte el a Magyar Dolgozók Pártja, hogy az állami
művészeti intézmények mellett a lehető legtöbb
szakterületen el kell indítani az amatőr művészeti
mozgalmat. A direktíváknak megfelelően városokban
és falun, üzemekben és iskolákban, kaszárnyákban
és hivatalokban megalakultak a színjátszó, szavaló,
néptánc, kórus, zenekari és bábos csoportok. Rövid
idő alatt például színjátszókból közel hatezer, bá-
bosokból több mint ezer együttes jött létre. A leg-
többen csak a hivatalos ünnepekre készítettek
műsort, de voltak, amelyek rövidebb-hosszabb
ideig rendszeresen dolgoztak. A legtöbb csoport
valóban öntevékeny volt, s még a vezetőjük sem
konyított ahhoz, amire vállalkoztak, de akadtak
olyan együttesek is, amelyeket hivatásos vagy
amatőr, de felkészült rendező irányított.
Ilyen amatőr csoport volt az 1949. szeptember 9-én
bemutatkozó békéscsabai Mesevilág Bábegyüttes
is, amely 1954-ben vette fel és viseli máig a Napsugár
nevet, s 2005. január 1-től az ország tizenharmadik
hivatásos bábszínháza lett. E színház hét évtizedes
történetét foglalja össze a Napsugártól Napsugárig
című kötet, amelynek szerzője Jászay Tamás, kiadója
a Békéscsabai Napsugár Bábszínház.
A szerző tanulmányában kronologikus rendben
követi a társulat megalakulásának és működésének
eseményeit, a produkciókat, a vendégszerepléseket
s természetesen az 1968-tól két- vagy háromévente
megrendezett nemzetközi gyerekbábos fesztiválokat.

Nagy értéke a kötetnek az alapos munkával feltárt
történeti összegzést kiegészítő adattár is, amely
a bőséges jegyzetapparátus mellett előadásfotókat
és -plakátokat, valamint a bemutatók, az alkotók
és a közreműködők listáját tartalmazza. Mindez
együttesen érzékletes képet ad egy művészi célokra
szerveződött és elhivatott közösség életéről és
eredményeiről.
Jászay az áttekinthetőség és követhetőség érdekében
ezt a hetven évet hat szakaszra osztja, ám ebből
három egyetlen személy, az együttes lelkének te-
kinthető Lenkefi Konrád stílust teremtő, a társulatnak
rangot adó munkásságát fogja át.
Az első tíz-tizenkét évet a politikai megbízatásból
következő megalakulás, a többszöri játszó- és pró-
bahely-keresés, a folyamatos működtetés, a kul-
túrpolitikai elvárásoknak való műsorpolitikai meg-
felelés határozta meg. Ebben az időszakban Gellért
Erzsébet állt a csoport élén, és ő rendezte az elő-
adásokat is. Bábos tudását menetközben szerezte
meg, tájékozódott, tanult, s az Állami Bábszínházzal
is szoros munkakapcsolatot alakított ki. Bár Békés-
csabán is rendszeresen játszottak, főleg a környező
falvakban léptek fel a szó valódi értelmében vett
amatőr bábosok.
1954-ben tervezőként egy fiatalember, Lenkefi
Konrád mutatkozott be. Egyre több előadáshoz
készített bábokat és díszleteket, majd 1961-ben
a csoporttól megváló Gellért Erzsébet utódja lett,
s haláláig, 1995-ig a Napsugár Bábegyüttes min-
denese, tervezője, rendezője és vezetője volt. Irá-
nyításával az amatőr státusát szigorúan megtartó
társulat művészi teljesítménye professzionális szintű
lett. A produkciókat felvállaltan gyerekközönségnek
készítették, s évente két, maximum három darabot
mutattak be. Lenkefi a tervezői és rendezői hitval-
lásából adódóan a paravános játékmódhoz ra-
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gaszkodott, de egyre több technikát alkalmazott
a rendkívül igényes, a legkisebb részletekig kidolgozott
bábokkal megvalósított előadásaiban. A naturálisan
embert ábrázoló bábjait fokozatosan felváltotta
az elvontabb és absztraktabb figuraábrázolás, illetve
az előadások képzőművészeti és zenei megfor-
málásában egyre többet épített a folklórra, a népi
hagyományokra.
A hatvanas évek közepén fordulat következett
Lenkefi és a társulat művészi munkájában: beérett
egy intenzív felkészülési folyamat, és 1966-ban
megszületett a bábos Cantata profana, majd ezt
követően két Kodály-népballada feldolgozás (Kádár
Kata, Mónár Anna), illetve a Bartók-zenére készült
Magyar népdalok. Ezek a produkciók szinkronban
voltak azokkal a törekvésekkel, amelyek az Állami
Bábszínházban, a pécsi Bóbitában éppen úgy,
mint Marosvásárhelyen vagy Nagyváradon jelle-
mezték a bábos nyelv megújítását. Lenkefi ugyanúgy
talált rá a felnőtteknek is szóló előadások korszerű
bábesztétikájára, mint Kovács Ildikó és Fux Pál Vá-
radon, Antal Pál és Haller József Vásárhelyen, Kós
Lajos Pécsett vagy Bródy Vera, Koós Iván és a Szőnyi
Kató–Szilágyi Dezső-páros Budapesten.
Ezek az előadások nemcsak idehaza, hanem kül-
földön is nagy sikert arattak, hiszen rendszeresen
turnéztak Európában (főleg a szomszédos orszá-
gokban), de eljutottak Dél-Amerikába is. Ezek
a sikerek is hozzájárultak ahhoz, hogy ez az együttes
kapott jogot arra, hogy az UNIMA védnöksége alatt
rendszeresen és folyamatosan megrendezhesse
a Békéscsabai Nemzetközi Gyermekbábfesztivált,
amelynek szervezésére is Lenkefi vállalkozott.
Halála után néhány éves átmeneti időszak követ-
kezett, amikor Czipott Gábor és Nemesné Nagy
Éva vezette az együttest, mindaddig, míg 2003-
ban Lenkefi Konrád fia, Zoltán elvállalta az igazgatói
teendőket. Az ő nevéhez fűződik az amatőr társulat
hivatásossá válása, és ő áll a színház élén ma is.
Az elmúlt negyedszázadban már nem volt, aki
oly mértékben meghatározta volna a színház

művészi arculatát, mint Lenkefi Konrád. Persze
a magyar színházi életben alaposan megváltozott
a társulati lét mibenléte, a színházi munkameg-
osztás lényege. Már nem, vagy alig kötődnek
rendezők és tervezők egy-egy színházhoz, ami
többek között azzal jár, hogy nehezebben születnek
alkotóműhelyek és alakulnak ki jól felismerhető
társulati stílusjegyek. Akkor is így van ez, ha Bé-
késcsabán néhányan több-kevesebb rendsze-
rességgel rendeznek – például a társulat két
tagja, Csortán Erzsébet (aki a hivatásossá válás
utáni produkciók egyharmadát vitte színre) és
Czipott Gábor, valamint Kovács Géza, Veres András,
Bartal Kiss Rita, Béres László, Rumi László (akik
együttesen az előadások szintén több mint egy-
harmadát jegyzik) –, illetve terveznek (mindenekelőtt
L. Deák Rita, Lenkefi Zoltán, Mátravölgyi Ákos,
Grosschmid Erik, Szőts Orsi).
Ez a hét évtizedes történet jól követhetően
kirajzolódik Jászay Tamás tanulmányából és a kötet
egészéből. Jászay esszéje élvezetes olvasmány,
kerüli a száraz tudományoskodást, de a túlzott
szubjektivizmust is. Minden sorából kiérződik, hogy
állításai mögött komoly kutakodás áll, de megengedi
magának, hogy véleményezze mindazt, amit a do-
kumentumok és főleg Lenkefi Konrád feljegyzései,
naplói alapján megismert. Különösen érzékletesek
az előadásrekonstrukciói.
A Napsugártól Napsugárig című könyvet lapozgatva
nemcsak egy bábszínház hetven éve éled meg
az olvasó előtt, hanem a magyar (báb)színháztörténet
egy olyan fejezete tárul elénk, amely megvilágítja
és megerősíti: az Állami Bábszínház működésével
párhuzamosan létezett egy másik, alternatívnak
tekinthető bábművészet, az amatőröké. Ennek
a területnek a feltárása még igencsak hézagos,
s ez a könyv e tekintetben is fontos adalék.

(Jászay Tamás: Napsugártól Napsugárig. Történetek
a hetvenéves békéscsabai bábjátszásról. Békéscsabai
Napsugár Bábszínház, 2019.)
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The year 1949 is an important date in the history of Hungarian theater. It was then that theaters
were nationalized and the national theater structure, which is largely still in place today, was
established. It was then that the State Puppet Theater was born as the only professional ensemble.
At that time, in 1949-50, the Hungarian-language puppet theaters of Oradea, Cluj-Napoca and
Târgu Mure¡ were also founded. At the same time, the Hungarian Workers’ Party decided that, in
addition to state art institutions, amateur arts associations should be established in as many fields
as possible. One such amateur group was the Mesevilág (Fairy Tale World) Puppet Ensemble from
Békéscsaba, founded on September 9, 1949. In 1954, the ensemble was renamed Napsugár
(Sunbeam) and has retained that name to this day. On January 1, 2005, it became the thirteenth
professional puppet theater in Hungary. 
A book called From Sunbeam to Sunbeam (Napsugártól Napsugárig) covers the seven-decade
history of this theater. Glancing through the book, we find not only the theater’s history, but
a chapter on Hungarian (puppet) theater that illuminates and confirms the following: Parallel to
the operation of the State Puppet Theater, there was another branch of puppetry that could be
considered an alternative – that of amateur puppetry. The exploration of this field is still very
patchy, and this book is an important addition to sources on the subject.
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Bartók Béla: Cantata profana – Apó és a fiúk, 1966. R, T: Lenkefi Konrád


