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Mélyen tisztelt Nagyérdemű! Itten lehet belépni!
Pöttöm, picur, apró, kicsi,
Óvodás vagy iskolás,
Kamasz avagy pubertás,
Anya, apa, nagyszülő,
Tanító vagy nevelő –
ha be nem rogy a tető, gyertek hozzánk „mesézni”!

Legelőször égen-földön, barlangban és víz alatt
indul útnak manó, tündér,
lidérc, robot – épp a Földér’
küzdenek, s ha segítetek,
a Rosszból semmi sem marad!  

Azután a fabábu, Pinokkió lép porondra:
Feje lágya benő-e ?
Vagy bohóc lesz belőle?
Iskolás vagy cirkuszista?
Lesz-e hős a fafaragó Dzsepettó kis porontya? 

Télidőn a Bábosházat sok-sok állat lepi el:  
Hol jártál, báránykám?
Hol laknak az állatok?
Hol volt, hol nem volt? –
kérdezed Te, és a mese majd felel.

Boldog házak ablakán boldog napfény csillan:
kis faluban emberek,
kutyák, macskák, egerek, 
boldog álmok, boldog képek –
tavasz lesz már, mikor látod, a tél messze illan.

S mi várhat még Rád itt nálunk? Szó bár rá ha volna:
fabrikálás, muzsikálás,
láb- és bábtáncoltatás, 
maskarádé, mutatvány –
meg még ezer csepp csoda, 
mi Rólad s rólunk szólna.

Szeretettel várunk Benneteket 
a Vojtina Bábszínházban!

 Papp Melinda



Rügyfakadás
Tündérkertben

Bábosházunk meséket termő kertjében most arra lehettek figyelmesek, hogy 
egy régebben elültetett mesemagocska, amelyből egyszer már szép előadás 
született, újból szárba szökkent, szépen kiterebélyesedett, majd virágba 
borult. Szeptember 26-án pedig már az újabb mesetermést is learathatjuk 
az Égen-földön mese felújításának bemutatóján. Hiszen visszatér a Vojtina 
530-as járata, fedélzetén a jól ismert legénységgel, hogy megint elinduljon 
a világmentő kalandos utazás földön, vízen és levegőben. Van kedvetek meg-
ismerkedni a mese szereplőivel?

Hepehupa
„Barlangi kobold vagyok, egy kihalófél-
ben lévő manófajta. Én vagyok a Vojtina 
530-as járatának kapitánya. Én irányí-
tom a járművet, és utasítom a segítőimet 
(beosztottjaimat), Cudarkát és Pityerkét, 
hogy mikor mit csináljanak. Ők a bará-

taim is egyben. Hűséges társam, Albert 
robot pedig segít nekem az irányításban, 
az ő figyelme mindenre kiterjed a fedél-
zeten. 
Sok társamhoz hasonlóan nekem is el 
kellett hagynom az élőhelyem. Félünk a 
boszorkánytól. Vajon minden élőlény fél 
a boszorkánytól?„

Pityerke
„Vízitündér vagyok. Feladatom a vizek 
– óceánok, tengerek, tavak, folyók, pa-
takok, csermelyek és persze a források 
– tisztaságának őrzése. Nagyon szeretem 
a vizet! Imádok delfinekkel úszkálni, 
minden vízi állat a barátom. Higgyétek 
el, még a cápákban is van kedvesség! És 
milyen gyorsan úsznak! Sajnos mostaná-
ban vigyáznom kell, mert a vizek egyre 
szennyezettebbek, és ha netalán beleúsz-
nék egy olajfoltba… Brrr! És mennyi kis 
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halbarátom elpusztult már emiatt! 
Még szerencse, hogy ez a kedves Hepe-
hupa munkát ajánlott nekem az 530-as 
járaton. Én felügyelem az elektrokurblit 
és a pumpagolót. Azt hiszem, itt bizton-
ságban vagyok. De mi lesz vízi barátaim-
mal?!” 

Cudarka
„Viharlidérc vagyok, a szelek szakértője. 
Ha én nem felügyelnék a szelekre, fel-
borulna a természet rendje is. Az viszont 
igaz, hogy mostanában kimerültem… 
Sok szennyezett levegőt szívok be, amitől 
rosszul érzem magam. A nagyobb város-
okat egy ideje már messziről elkerülöm. 

Nem is tudom, hogy tudnak ott élni az 
emberek! Miért használ mindenki autót? 
Miért nem szállnak inkább biciklire? Úgy 
legalább simogatnák a kis szellő-gyere-
kek az arcukat. Tennem kell valamit! 
Amikor találkoztam Hepehupával, el-
döntöttem, hogy eljövök vele a fedélzetre. 
Hátha itt megerősödöm, és együtt még a 
Boszorkányt is legyőzhetjük talán. De azt 
hiszem, az emberek segítsége nélkül ez 
nem történhet meg.”

Albert
„Fedélzeti robot vagyok. Nagyon intel-
ligens és segítőkész. Kérlek, ne féljetek 
tőlem, mert teljesen ártalmatlan vagyok. 
Az emberek és más jó szándékú élőlé-
nyek munkáját segítem. Nekem mindig 
a biztonság a legfontosabb, az, hogy a 
járatunkkal utazó kisebb és nagyobb mé-
retű embereket – gyerekek és felnőttek, 
azt hiszem, így mondják Maguknál – tel-
jesen épen és egészségesen eljuttassuk 
utazásuk végcéljához. Köszönöm, hogy 
engem is megkérdezett!”
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Boszorkány
„Nem értem, miért félnek tőlem a gye-
rekek. Az igaz, hogy a hajam szétáll, az 
orrom pedig kicsit nagyobb a kelleténél, 
a hangom reszelős, és kedvelem a fekete 
ruhákat. Pfüh! Nem kedvelem az embe-
reket meg a manókat, a tündéreket pedig 
ki nem állhatom, mert mindig azt mond-
ják, hogy legyek rendes! Folyton köhécsel-
nek, ha füst vagy szürke ködfelhő borul 
a városra, pedig én azt szeretném, ha a 
mezőket, erdőket és tavakat is beboríta-
ná a szürkeség.  Rám szólnak, ha szeme-
telek! Mondjuk azon én is meglepődtem, 
amikor tönkrement a termés a kertem-
ben, pedig épp csak egy festékesvödör 
tartalmát öntöttem ki oda… meg a 
gázolajat. Jaj, nem, nem, az nem is én 
voltam, hanem valamelyik kocsimból 
folyt ki a zöld fűre. Hahh! Legalább az is 
szürke lett! És nincs már fűszaga sem.” 
 

A mese hőseit szóra bírta:  
Kiss Judit Erzsébet

Kovács Géza rendező jegyzete
 
„A Vojtina 530-as járata 2007. szeptember 
30-án emelkedett először a levegőbe. Hoz-
zám hasonlóan a gyerekekközönség és a 
színház társulata is nagyon megszerette a 
történetet, ezért nagy örömmel fogadtam 
a hírt, hogy a Vojtina igazgatónője, Asbóth 
Anikó felkért az előadás felújítására. Mivel 
az előadás nagyon jól működött mind tör-
ténetben, mind látványban, csak apróbb 
változtatásokat tervezek. Az első előadás 
fő életre hívója az volt, hogy mindenképpen 
szerettem volna a környezettudatos gon-
dolkodás fontosságát egy bábelőadásban 
megfogalmazni, a bábszínpadon felhívni 
a figyelmet természetes környezetünk pusz-
tulófélben lévő értékeinek megmentésére. 
A népmesék finoman, áttételesen szintén 
megfogalmazzák a természet megbecsülé-
sének gondolatát, de olyan mesét szeret-
tem volna, ami még konkrétabban veti fel 
a kérdést. Az előadás író-dramaturgjával, 
Gimesi Dórával addig keresgéltünk, míg 
sok-sok ismert mesei helyzetből és figurából 
kiformálódott egy teljesen új mese. Az elő-
adás tere is rendhagyó: Boráros Szilárd ter-
vei alapján a játék nem csak a színpadon, 
hanem az egész nézőtéren és az előtérben is 
zajlott, illetve fog zajlani. 
A közönség – mint ahogyan 2007-ben is – 
most is nagy szerepet kap a történetben, 
hiszen ezen az előadáson nem menthetjük 
meg a világot a gyerekek segítsége nélkül.
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Rügyfakadás
Tündérkertben

Bérletajánló a 2010/2011-es bábszínházi évadban

Sok-sok ötletet, javaslatot kaptunk színházunk műsortervének összeállításához 
az előző évadokban azokon a kérdőíveken keresztül, melyeket eljuttattatok hoz-
zánk. Köszönet érte! 
Ebben az évadban változtatunk a bérletes előadások rendszerén. Szeretnénk 
lehetőséget biztosítani arra is, hogy kisebb létszámú csoportok (80-100 fő) is 
láthassanak színházunkban előadásokat. Négy előadást ajánlunk a bérletben, 
melyből három „kötött” és egy szabadon választható. 

Választható 
JÁTSZÓSZÍNHÁZI 
előadások, foglalkozások:

dramatikus játékok: 
A Hegedűs Ember története

A Csudakard története

Mátyás, a furfangos

Hamuban sült pogácsa

kézműves-bábkészítő foglalkozások 

rítusjátékok

táncház-gyermekjáték foglalkozások
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Óvodás bérlet: 
Égen-földön mese
Hol jártál, báránykám? 
Iciri-piciri mesék 
+egy választható előadás, 
foglalkozás 

Iskolás bérlet: 
Égen-földön mese
A Fából faragott, avagy Pinokkió 
Boldog képek 
+ egy választható előadás, 
foglalkozás

Választható 
SZÍNHÁZTERMI 
előadások:   
Brémai muzsikusok 
Ki hol lakik?  



Égen-földön mese 
(színházterem) 
Írta: Gimesi Dóra
Rendező: Kovács Géza 

Kedves utasaink! Kérem, kapcsolják be 
biztonsági öveiket, a Vojtina természet-
őrjárata azonnal indul! Járatunk nem 
akármilyen csodajárgány: földön-vízen-
égben járó, sugárhajtású, álomkerekű, 
felhők fölött repülő, tenger alatt tenger-
alattjáró. Idegenvezetőnk három huncut 
manó: szelekkel játszó viharlidérc, szen-
de tavitündér, kalandvágyó barlanglakó 
kobold. Ritka, furcsa lények ők, és nagy 
bajban vannak! Ha az emberek nem vi-
gyáznak a természetre, elpusztulnak ők 
is, pedig milyen sok lenne a dolguk! Vi-
rágzó fákon szirmot bontogatni, tenger-
ben, tóban tisztaságot tartani, hegyeket 
építeni, völgyeket vágni… Nélkülük nem 
zöldül ki az erdő, nem érik a búza, nem 
kerül az égre szivárvány. Idegenvezetőink 
elkalauzolnak minket oda, ahol még so-
hasem jártunk: meglessük, mi történik a 
felhők fölött, lemerülünk a tenger fene-
kére, sőt, a föld gyomrában is látogatást 
teszünk. És ha nagyon, nagyon bátrak 
vagyunk, ha nem félünk a Gépkeselyűk-
től, és szembe merünk szállni a gonosz 
boszorkánnyal, talán kijavíthatjuk, amit 
az emberek elrontottak: megmenthetjük 
a manókat, és kicsit szebbé tehetjük a 
világot. 

Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Hol jártál, báránykám?
(játszószínház) 
Író-rendező: Láposi Terka
Tervező: Bodor Judit

„Hol jártál, báránykám? 
Zöld erdőben, színes réten, 
avagy fényességes csillagégen?
Lenn a sötét vakondlyukban, 
a fénytelen alagútban, 
vagy talán a pokol hídján, 
a mocsarak ingoványán?

Hol jártál, báránykám?
Rézkastélyban, aranyréten, 
dióhéjnak közepében,
fa odvában, bálnahasban,
vagy talán egy ökörszarvban?

Távol voltál, kicsi szentem, 
hiányodat nagyon mélyen 
megéreztem, 
kicsi tested sokszor-sokszor 
megidéztem.

S ahol voltál, ott mi várt rád, 
volt-e ott is kisanyácskád? 
Volt-e ott is enned, innod, 
volt-e, ki reád vigyázott? 
Barátaid, mondd, voltak-e, 
s ha nem, ellenséged kitett-e?
Hol aludtál, hol ébredtél? 
S most már végképp hazaértél?
Örömödet oszd meg velem, 
játszótársam légy, kedvesem, 
légy te megint a kis bárány, 
én pedig a puha párnád!”
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A csikó megszületik, máris lábra áll. 
A csibe kibújik a tojásból, és azonnal 
szalad az anyja után. A bárányka, ahogy 
a világra segítik, maga bújik az édes-
anyja ölébe. Az ember gyermeke meg? 
Mi a csoda történik vele? Hová indul 
az, aki már nagyobbacska, és megunta, 
hogy teddide-teddoda legényke legyen? 
Hancúrozni, bújócskázni, fogócskázni 
már tud, de ó! Mást akar! Szabad-e azt 
akarni?
Vajon hol lakik az örök élet titkát őrző 
tündér? Vagy nem is létezik ilyen? 
De, léteznie kell, hiszen a királyfi nap-
hosszat utána sóvárog!
Föld alatt, földön, föld felett is élnek 
mindenféle csodalények. Három magyar 
népmesét hívunk segítségül, hogy a legki-
sebbekhez szólva, könnyeden, de mégis 
komolyan, a népek bölcsességeit alapul 
véve utazzunk a mesebeli világok között, 
és kérdéseinkre választ találjunk!

Az előadást két éves kortól ajánljuk!

Iciri-piciri mesék 
(színházterem) 
Rendező: Rumi László 

„Volt egy török, Mehemed, 
sose látott tehenet…” 
Ezeket a sorokat az is ismeri, aki nem 
tudja, hogy Móricz Zsigmond a gyerekek-
nek is írt. 
„Ajaj, hol volt hol nem…
Volt egyszer egy iciri-piciri 
házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kis 
macska…” - ugye ez is ismerős? 
Ezek a verses mesék nemzedékek óta 
a legkisebbek kedvencei. A szereplők 
természetesen emberi tulajdonságokat 
mutatnak, így találkozhatunk a bumfordi 
farkassal és a butuska gidákkal, az okos 
kismalaccal és a ravasz rókával. 
Móricz Zsigmond verses meséiből kere-
kítünk zenés-mesés előadást az ovisok 
számára. 

Az előadást három éves kortól ajánl-
juk! 
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A Fából faragott, avagy 
Pinokkió 
(színházterem) 
Carlo Collodi meséje nyomán írta: 
Upor László 
Rendező: Rumi László 

Pinokkiót az is ismeri, aki nem ismeri, 
az is szereti, aki sosem látta még szem-
től szemben. A most újramesélt vidám 
történet hű is a régi meséhez, meg el 
is rugaszkodik tőle. Mai nézőkhöz szól, 
mai világot mutat, de feleleveníti az 
emlékeinkben élő fabábut is. A tébláboló 
butácska fabábu hosszú utat tesz meg 
kifaragója, Dzsepettó mester műhelyé-
től, amíg igazi emberpalántává válhat. 
Hebehurgyán elmulasztja legelemibb 
kötelességeit, füllent és hibákat vét, 
minduntalan csapdába esik, hiszékeny-
sége veszélybe sodorja, de mindig meg-
menekül. Ki-használják és megcsalják, 
sorozatos leckét kap álnokságból, de 
közben egyre jobban benő a feje lágya, s 
végül önfeláldozó tettel menti meg társait 
és önmagát. A szó szoros értelmében tű-
zön és vízen át vezet az útja, míg végül 
visszaér mesteréhez-apjához, hogy együtt 
beteljesítsék az öreg fafaragó régi álmát: 
megnyissák Dzsepettó saját bábszínhá-
zát.

Az előadást hat éves kortól ajánljuk!

Boldog képek 
(színházterem)

Rendező: Bartal Kiss Rita

Amikor nagyra nyitottátok a szemeteket 
meg a szíveteket a bábszínház nézőte-
rén, akkor csillagos fények gyúlnak a 
színpadon, mi pedig mesébe  kezdünk... 
Képek sorjáznak elő a vastag bársony-
függöny mögül, velük együtt mesélünk 
Nektek egy faluról, ahová ha betérünk,  
mosolygós emberek néznek ránk. Egy 
faluról, ahol a lányok viselete a tündé-
rekéhez hasonlít. Egy faluról, ahol éjsza-
kánként  boldogok az emberek álmai, 
és ahol még a macskák is boldogan pö-
dörgetik a bajszukat a  tejeslábas fölött. 
Ennek a falunak még a neve is Boldog! 
Ne keressétek idegen országok térképein, 
hiszen a Mátra alján, a Galga folyó völ-
gyében, Palócföldön található, itt nálunk, 
Magyarországon. S hogy mitől ilyen kü-
lönleges ez a falucska? 
Gyertek velünk Boldogra, s keressük 
együtt a boldogság titkát!

Az előadást hat éves kortól ajánljuk!
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Brémai muzsikusok, avagy 
mese mutatványosokra és 
bábokra 
(színházterem)
Rendező: Pályi János

A Nap Színháza társulatának vándorko-
médiásai bemutatják a brémai városi 
muzsikusok hiteles történetét. Az elő-
adás során újra megelevenednek a régi 
bábok: Füles, az öreg szamár, Fogdmeg, 
a kiebrudalt kutya, Bajszos, a pákosztos 
macska és Tarajos kakas, a hajnal harso-
nása, akik kipenderülve otthonról a bré-
mai dalnokversenyre igyekeznek, vígan 
fújva dalukat:
„Akármi lesz, mi nevetünk,
bár sorsunk mostoha,
jó kedvünk és reményünk
mi nem adjuk fel soha!”

Az előadást három éves kortól 
ajánljuk!

Ki hol lakik?
kukucskálós mese Szabó Magda 
verseivel 
(színházterem)
Rendező: Bartal Kiss Rita

Mindenki lakik valahol.
Én például a Sárkány utcában, de ha 
nagymamámhoz megyek látogatóba, 
akkor a Pitypang téren szállok le a busz-
ról.
Ha a barátnőm hív vendégségbe, azt írja 
a meghívóra: „Várlak a Mosolygó körút 
12. szám alatt!”
De hol laknak az állatok? Nekik is van cí-
mük, ahol meglátogathatjuk őket? Hová 
megy haza az őzike, hol pihen a gyík, s 
a medvének hol a háza? És egyáltalán, 
miben laknak? Ólban? Vagy barlangban? 
Fészekben, víz alatt, kövek között?
Látogassuk meg őket, keressük meg er-
dőn-mezőn, falun és városban, hogy ki 
hol lakik! Persze először gyertek el hoz-
zánk a Vojtina Bábszínházba, induljunk 
együtt a mi házunkból!
Jaj! El ne felejtsem: a Vojtina Bábszínház 
Debrecenben, a  Kálvin tér 13. szám alatt 
lakik.

Az előadást négy éves kortól ajánljuk!
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ÚTRA  KELŐ 
JÁTSZÓSZÍNHÁZ

Az elmúlt évadban sokan, számos óvo-
dából, iskolából, sőt, még a szomszéd 
megyékből is jöttetek a Játszószínház-
ba mesét nézni, játszani, táncolni, 
kézműveskedni. Azonban tavaly nem-
csak Ti utaztatok hozzánk, hanem mi is 
kisbuszba ültünk, és elindultunk „tájol-
ni”, ahogy ezt a bábszínházban mond-
juk. Játszottunk Nektek szabad- és zárt 
térben: füvön, apró színpadon, kicsike 
színháztérben, művelődési házban, kon-
ferenciateremben. 
Mikor hozzánk jöttök, mi vagyunk a házi-
gazdák, a mi terünkbe, az általunk meg-
komponált térbe érkeztek. Itt igyekszünk 
minden díszletet, kelléket, bábkészítés-
hez szükséges eszközt, de még a legap-
róbb tárgyakat is úgy elrendezni, hogy az 
együtt töltött egy óra alatt, kilépve a hét-
köznapok megszokott ritmusából, együtt 
lélegezve járjuk be a mesék birodalmát. 
Aki többször volt már nálunk, az megta-
pasztalhatta, hogy a megváltozott térben 

Az új évad elején a bábszínház előterébe lépve különös csillogásra lettünk 
figyelmesek. Kissé poros kristálygömb fénylett fel az egyik sarokban, benne 
az elmúlt nyár képei. Hát persze! A múltidéző varázsgömb arra hívta fel a 
figyelmünket, hogy míg Ti vakációztatok, addig mi útra keltünk, hogy más 
városok, vidékek gyerekeinek, gyerekeivel is játsszunk. Elmeséljük?

mennyire más még a terem akusztikája 
is. Füleltétek már a visszhangot tánchá-
zak alkalmával, mikor majdnem üres a 
termünk? A szavak hangzása is átalakul! 
Zárt, épített közegben az előadás térele-
meinek elhelyezése vagy hiánya a játszás 
módját is meghatározhatja. Ezért ne-
künk, játékosoknak is alkalmazkodnunk 
kell a játéktérhez. Ha pedig a külső, 
befogadó tér változik meg, akkor a meg-
szokottnál is erősebben kell figyelnünk a 
szavak kiejtésére, beszédünk, énekünk 
hangerejére. Persze az ilyen alkalom 
nem csak kihívás, hanem izgalom és 
öröm is, hiszen kilépünk Bábosházunk 
falai közül, hogy egy-egy mesével mi ven-
dégeskedjünk Nálatok. 



11

Két előadásunkat hét alkalommal „utaz-
tattuk” meg. Mátyás, a furfangos című 
játékunkban igazságos királyunkról 
meséltünk a nyíregyházi Vidor Fesztivá-
lon és a Csapókerti Művelődési Házban.  
Az emberek jókedvének fő-fő vigyázója, 
a szépen szóló harangocska nyomába 
eredve A Hegedűs Ember történeté-t 
játszottuk Debrecenben gyermeknapon 
a Liget téren, egy vállalati rendezvényen, 
a FAG Magyarország Ipari Kft. udvarán, 
Hajdúböszörményben a Debreceni Egye-
tem Gyakorló Óvodájában, a Múzeumok 
Éjszakáján Tiszavasváriban, s végül nyár 
derekán erdélyi gyerekeknek Szovátán. 
Sokfelé állítottuk fel paravánunkat, jó 
érzés és élmény volt a Ti tereitek egy-egy 
szegletét belaknunk, épp ezért is tartjuk 
fontos feladatunknak, hogy minél több-
ször ellátogassunk Hozzátok. Elhatároz-
tuk: több dramatikus játékunk játékte-
rén apró változtatásokat téve ebben az 
évadban többször látogatunk meg Ben-
neteket.

Magi Krisztina

ÉGIGÉRŐ FESZTIVÁL

Napraforgók – így nevezték el a csapa-
tunkat az Égigérő Fesztiválon a velünk 
játszó gyerekek. 

Napraforgók – Rumi László kapitány ve-
zénylete alatt öt vojtinás (Asbóth Anikó, 
Nagy Mónika, Papp Melinda, Ferenczi 
Viktória, Czapp Ferenc), négy „vendég-
művész”, két pedagógus-anyuka és hu-

szonnégy gyermek szállt fel Noé bárkájára 
2010 augusztusában, hogy egy játékkal, 
énekléssel, festéssel és maszkkészítéssel 
eltöltött hét után magunkkal vigyük az 
utókornak mindazt, amit ebben a világ-
ban szépnek és jónak hiszünk.
Noé bárkája az erdélyi Szováta kikötőjéből 
indult, a Böjte Csaba ferences szerzetes 
által működtetett Szent József Gyermek-
otthon udvaráról. 2010-ben negyedik, 
Szovátán pedig második alkalommal 
rendezte meg a Zanotta-Art Kulturális és 
Művészeti Egyesület az Égigérő Művésze-
ti Kurzust és Fesztivált, együttműködve 
a dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal, 300 
gyerek aktív részvételével és több ezer 
érdeklődővel.

Egy hét alatt 12 művészeti foglalkozástí-
pusban (színház kicsiknek, kamaszok-
nak, mozgásszínház, bábszínház, fafara-
gás, sószobrászat, üvegfestészet, grafika, 
népzene, fotó, filmkészítés, médiakom-
munikáció) dolgozhattak a gyerekek 
délelőtt 9-től 12 óráig, 25 fős csoportok-
ban. A kurzusokon résztvevők 70%-ban 
a Szent Ferenc Alapítvány gondozottjai 
voltak, 30%-ban magyarországi és helyi 
hátrányos helyzetű gyerekek. 
Ebben a gazdag kínálatban mi, a Vojtina 
bábosai, valamint egy Képíró és muzsikus 
munkatársunk képviseltük a bábszín-
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házi programot. (Három évvel ezelőtt a 
Játszószínház tagjai tartottak az évkörhöz 
kapcsolódó foglalkoztató játékot, akkor 
még Szalkszentmártonban. Az idén egy 
dramatikus játékot, „ A Hegedűs Ember 
történeté”-t játszották Szovátán.)

Bizony nagy öröm volt látni, hogy már 
az első nap reggelén majdnem kétszer 
annyi érdeklődő gyűlt össze a „bázisun-
kat” jelentő szabadtéri színpadon, mint 
amire számítottunk: szovátai, dévai és 
környékbeli gyerekek, otthonokban és 
családban élők, a kaposvári Csányi Ala-
pítvány növendékei, a 4 éves Botondtól 
a 15 éves Patrikig. Mindannyian tele sze-
retettel, kíváncsisággal, játékkedvvel...
Tapsoltunk, énekeltünk, dalt írtunk, ál-
latokat utánoztunk…
Aztán maszkokat készítettünk, majd 
angyalruhába öltöztünk (persze a leg-
inkább izgő-mozgó, csintalan gyerekek 
kapták a kisördög szerepét a bárkán), és 
kitaláltuk, mit vinnénk magunkkal a bib-
liai Noé bárkájára, mi az, amit meg sze-
retnénk menteni a jövő számára a min-
dent elmosó özönvíz elől. Mivel a kurzus 
végén a művészeti csoportok bemutatták 
egymásnak és a nagyközönségnek, mire 
jutottak az együtt töltött hét alatt, ezért 
Rumi László kapitányunk kezdeménye-
zésére a többiek (Árkosi Árpád színját-
szói, M. Kecskés András pantomimesei, 
a sószobrászok, az üvegfestők, stb.) is 
felhozták a bárkára az általuk teremtett 
értékeket. Noénak pedig ki mást nevez-
hettünk volna ki, mint Böjte Csabát, Csa-
ba testvért…

Vakító napsütés – majd szinte minden 
este zápor… 
Játék a gyerekekkel délelőtt – fürdés sós 
és édesvízű tavakban kora délután – a 
Térszínház előadásai, táncház estefelé 
– fontos beszélgetések rég és újonnan 
megismert művészemberekkel, közös 
éneklés, zenélés a kempingben éjsza-
ka… 
Könnyezős-ölelgetős búcsú a fesztiválo-
zóktól, kicsitől s nagytól…
Jó volna jövőre is együtt…
  
És persze a dalra, amit közösen írtunk 
a gyerekekkel – Juliánnal, Szilvikével, 
Magdival, Katival, Misivel és Áronnal, a 
sok csillogó szeművel – most is tisztán 
emlékszem, és jókedvem támad, ha 
eszembe jut:
„A Napraforgók kimentek a tengerre, 
ránéztek a legmagasabb emberre. 
Velük szemben jött egy piros gőzhajó, 
integetett nekik minden ottlakó.”

Papp Melinda
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Meseország kapuját fiatal, jókedvű vándorok lépték át mostanában. No, ők 
aztán nem bandukolnak, inkább ugrándoznak, szaladnak, sőt, van, aki tinta-
lóháton nyargal előre! Meséket, játékokat, történeteket cipelnek magukkal, 
no meg persze a paravánjukat vagy a kicsi bábszínházba való tárgyaikat. 
Ők ugyanis nem egy bábosházból indulnak útnak újra és újra, hanem min-
denhol laknak, ahol várja őket a közönség… 
Felnőtt nyelvre fordítva: olyan fiatal, független bábosokat szeretnénk be-
mutatni ebben az évadban Nektek, akikkel már találkozhattatok nálunk, 
a Vojtina Bábszínházban, vagy akik hamarosan remélhetőleg ellátogatnak 
hozzánk és hozzátok.

sulás megnevezéshez én ragaszkodtam, 
mert az első produkciónk után (Felhő-
vadászat) még nem lehetett tudni, mivé 
alakulunk. A második produkciónknál, 
a Tintaló Cirkusz-nál kapcsolódott be 
a munkánkba Badacsonyi Angéla, ővele 
lettünk társulat, a produkció pedig szín-
házi előadás. 

- 2005-ben alakultatok, egy év múlva 
csatlakozott Angéla. Bővült-e azóta a 
társulat?
Sipos Katalin: Angéla állandó alkotó-

Az Idesüss a Figurásra! nevet viselő 
kapunyitó napunkon már visszatérő 
vendégként érkezett hozzánk a Tintaló 
Társulás, egyik legújabb produkciójuk-
kal, a Circus Mechanicus-szal. 
Az automata színház apró, egyensúlyozó, 
tornászó, pörgő-forgó alakjai lenyűgözik 
a hosszú ideig előttük álldogáló közön-
séget, amíg a pihenő alkotókat – Sipos 
Katalint és Sisak Pétert – beszélgetés-
re invitálom.

- Miért Tintaló? És miért társulás?
Sisak Péter: Már több hete gondolkod-
tunk egy néven, ami játékos, lehetőleg 
összetett szó és a webes felületen is jól 
mutat, amikor Katinál üldögélve az angol 
abc gyerekeknek készült tablójára esett a 
tekintetem. Az „ink” után a „horse” szót 
láttam meg, így született a Tintaló.  
Sipos Katalin: Még szinte aznap, azon 
a héten elkészítettük a logónkat. A tár-

Meseország
vándorai
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társunk. A Tintaló Cirkusz-ban dolgoz-
tunk együtt Tatai Zsolttal és Bor Judittal. 
Törőcsik Eszter több előadás részese. 
Sorbán Csaba A magányosan sétáló 
macská-ban játszik. Tengely Gáborral 
és Veres Andrással együtt több előadás 
létrehozásában vettünk részt. De ren-
geteg nevet kellene még felsorolnunk: 
Grosschmid Erik, Bartal Kiss Rita, Fekete 
Anetta. Ajándék a velük való munka, a jó 
kapcsolat.

-Színvonalas és szórakoztató játék – ez 
a legfontosabb Számotokra.
Sisak Péter: Nincsenek világmegváltó 
szándékaink, de a saját igényességünk 
megadja a mércét. Mi egyszerűen jó szín-
házat akarunk csinálni. Felnőttkorunk 
nagy részét mind a hárman bábszín-
házban töltöttük, ez meghatározó. Nem 
törekszünk arra, hogy többnek tűnjön, 
amit csinálunk, de a gyerekek és az őket 
kísérő felnőttek érezzék jól magukat az 
előadásainkon, és úgy menjenek haza, 
hogy kaptak valamit. 

- Van valamilyen meghatározó, vezérlő 
elképzelésetek a színházról, amit csi-
náltok?
Sipos Katalin: Minden produkció és 
előadás, amit létrehoztunk, másmilyen, 
de mindegyik „tintalovas”. Én igazából 
nem veszem észre azt, hogy miben ha-
sonlítanak, de azt mondják, hogy hason-
lítanak.
Sipos Katalin: Kerestük a helyünket, és 
megtaláltuk. Amikor elindultunk, már 
régen létezett Pályi János Regejáró-ja, 
megvolt Bartha Tóni csúzlizdája, Néder 
Norbi körhintája és a Márkuszínház által 

képviselt vagy létrehozott sajátos színházi 
formáció is. Mi valahogyan erre a bábos 
palettára hoztunk egy újabb színt. Ne-
künk a cirkusz nagyon tetszik, közel áll 
hozzánk. 
Sisak Péter: Nekem esztétikailag na-
gyon vonzó a múlt század első harmada 
is, amikor még mindent mívesen készí-
tettek el. Apró, részletes és szép. 

- Vágytok önálló játszóhelyre?
Sipos Katalin, Sisak Péter: Nem!
Sisak Péter: Nem, ez így jó. Inkább egy 
jó mikrobusz kellene, mert nagy segítség 
lenne a rakodásban, ami az időnk jelen-
tős részét kiteszi. 
Sipos Katalin: Viszont nagy dolog tör-
tént az életünkben! Béreltünk egy kis 
raktárt, ami műhelyként és próbaterem-
ként is funkcionál. Ez most elég a bol-
dogsághoz.

- Mit szerettek legjobban a Tintalóban?
Sipos Katalin: A magunk teremtette 
szabadságot. A célunk, vágyunk az, hogy 
valóban függetlenek, önfenntartóak le-
gyünk, de ne kelljen feladni azt a színvo-
nalat, amelyen dolgozunk. 
Sisak Péter: Mind a hárman azt csinál-
hatjuk, amit szeretnénk és akarunk csi-
nálni. Nagyon jól kiegészítjük egymást, 



és egyformán rajongunk a munkánkért. 
Angéla nagyon jól ír, remek színész, és 
rendez is. Katival közösen tervezzük meg 
a játékteret, díszleteket. Ő készíti a bábo-
kat és a jelmezeket. Én a szcenikáért és 
a kivitelezésért felelek. Szoktunk együtt 
zsibpiacolni, természetesen kellékek 
után kutatva. De igazából nincsenek 
„kiosztva” a feladatok, mindent együtt 
találunk ki, és ha valami nem működik, 
kezdhetjük előlről. Azt hiszem, hogy ha 
megálmodhatnánk magunknak egy éle-
tet, az nagyon közel állna ahhoz, ahogyan 
most élünk.
Sipos Katalin: Ez így van! 

- Meséljetek egy kicsit jövőbeli tervek-
ről! Mit láthatunk legközelebb tőletek?
Sipos Katalin: Elsőként szeretnénk 
véglegesíteni a Circus Mechanicus-t, 
hogy teljesen úgy működjön, ahogy azt 
megálmodtuk. Erre az őszre nagyon 
be vagyunk táblázva, végre bérletben is 
tudunk játszani, ami nagyon jót tesz az 
előadásoknak. 
Sisak Péter: Az elmúlt öt év alatt kilenc-
tíz produkciót készítettünk. Most jó volna 
egy kicsit pihenni, lassítani, kipofozni az 
eddigi előadásokat. Egy kicsit élvezni azt, 
amit elkészítettünk.
Sipos Katalin: Nem tudom, ez mennyi-
re fog megvalósulni. 
Angéla most hívott, hogy van egy újabb 
ötlete…

15

A 2005-ben alakult Tintaló Társulás járja 
az országot és Európát. Eddig négy inte-
raktív játékot és öt színházi (elsősorban 
bábszínházi) előadást készítettek. 

A Nem akarok többé boszorkány lenni! 
című előadásukkal 2007. május 15-én 
megkapták az Országos Gyermekszín-
házi Szemle egyik fődíját. 2009 májusá-
ban, ugyanezen a rangos seregszemlén 
Zsiga föstő fest című előadásuk kapott 
díjat.

2006-ban Birminghamben, Ljubl-
janában és Genovában, 2007-ben 
Pennabilliben, Albában, Castel San 
Pietroban, Pineroloban, majd Linzben, 
2008-ban Rómában, Pármában, Bari-
ban, 2009-ben a Velencei Karneválon 
jártak a Tintaló Cirkusszal, míg ugyan-
csak 2009-ben a Nem akarok többé 
boszorkány lenni! és a Zsiga föstő fest 
Prágában illetve Katowicében szerepelt 
nagy sikerrel.

(Bővebben: www.tintalo.hu)

A „tintalovakat” faggatta: 
Kiss Judit Erzsébet

Angéla most hívott, hogy van egy újabb 
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Biztosan Ti is álmodoztatok már arról, milyen jó lenne egy csodajárgány, amivel oda 
utazhattok,  ahová csak akartok: föld fölé, föld alá, magasra a levegőbe, lefelé, a víz 

mélyére. 
Vajon hogyan nézhet ki egy ilyen masina? Szögletes, gömbölyű vagy esetleg lapos? 
És miből készülhet: papírból, fémből, fából, vagy valami egészen más anyagból? 
Ugyan mekkora lehet? Akkora, hogy belefér a fiókotok egy rejtett rekeszébe vagy egy 
kincsesládikóba, netán olyan nagy, hogy az udvaron, esetleg a garázsban kell tartani? 

Bábosházunk csodajárgánya már elkészült. Lehet, hogy többen hallottatok a Vojtina 
530-as járatáról. Ez a járgány nem akármilyen: földön, vízen, égben járó, sugárhajtá-

sú, álomkerekű, felhők fölött repülő tengeralattjáró.

Viszont mi most arra kérünk Benneteket, hogy alkossátok meg a Ti saját csodajárgá-
nyotokat! A pályázatra készített képen megmutathatjátok mindent tudó utazógépete-

ket kívülről-belülről, sőt, akár a tervrajzát is beküldhetitek!

Alkotásaitokat 2010. október 8-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a 
Vojtina Bábszínházba (Debrecen 4026, Kálvin tér 13.). Képeitek hátoldalára ne felejt-
sétek el ráírni neveteket, életkorotokat, otthoni telefonszámotokat vagy egyéb elérhe-

tőségeteket, illetve a rajzpályázat címét: Az én Csodajárgányom.

Képeitek közül Hajdú Péter és Telenkó-Oláh Tímea bábszínészek, valamint Szoták 
László, a Bábosházi Figyelő tördelőszerkesztője választják majd ki a számukra 
legkedvesebbeket. A kiválasztott képek alkotóit és családjukat szeretettel várjuk az 
Égen-földön mese című előadásunkra, melynek időpontjáról a későbbiekben tájé-

koztatjuk a nyerteseket. 

 Jó rajzolást, jó utazást mindannyiótoknak!

Varázsceruza
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Bizonyára Ti is tudjátok, hogy a Bábosházi Figyelő képi megálmodója és alkotója 
KOVÁCS LAJOS grafikus. Lajos rajzai évek óta sokakat elkápráztatnak. Bájosak, 
szeretnivalóak, mesélősek, festőiek, vidámak, gyermekiek. Címlapjain órákig kutathat 
a tekintet, mindig új és új figura, esemény tárul fel. Minden, de minden, még a kavics 
és a fűszál is mosolyog alkotásain. Az Ő világa, lelkének gazdagsága, finom, érzékeny, 
aprólékos látványépítkezése bábszínházunkhoz tartozik. Szeretjük képben teremtett 

emberkéit, állatkáit, minden megszületett formáját!

Ebben az évadban azt szeretnénk, ha azokkal a szebbnél szebb gyermekrajzokkal 
ötvözné az ő művészetét, amit Tőletek kapunk a Varázsceruza rajzpályázatra. Igazán 
szívmelengető érzés, hogy minden egyes pályázatra sok-sok mű érkezik hozzánk, ami 
azt jelzi számunkra, hogy örömmel rajzoltok, festetek nekünk, és hogy izgalmasnak 

találjátok a rajzolásra hívó témákat. 

Több száz gyermekrajz alkotja már gyűjteményünket, itt az ideje, hogy ne csak mi 
gyönyörködjünk bennük. Lajossal közösen válogatva csokorba szedjük ezeket az alko-

tásokat, és az újságunk címlapján megmutatjuk mindenkinek!

Láposi Terka



Mindigvolt

„Ősrégi, egy közös lélekben és lényegben hivő világból származik a mese.” 
Lesznai Anna írta a XX. század elején e tömör, a meséről szinte mindent el-
mondó mondatot. Lesznai Anna (grafikus, iparművész, mesekutató) szerint 
a mese a varázsigére, a belső rokonság paradicsomára való emlékezésből él. 
A dolgok és az emberek közötti édeni azonosságra emlékezésből, a minden 
jelek előtti nyelv emlékéből táplálkozik. Valamikor a puszta szó, elnevezés 
is mesemag volt, az ige varázsolt és igézett. A dolgok neve magában foglalta 
mindazt, amit az ember róluk tudott. 

Igen, a mesevilág nem egy tetszőleges, 
önkényes világ, aminek nincs valódi sú-
lya, ami csak egyfajta pótszerként, vigasz-
ként szolgál, hanem egy olyan világ, ami 
teljes, valóságos súlyával élni akar ben-
nünk. Csak akkor tudjuk igazán meg-
érezni, ha felfogjuk valóságos természe-
tét, a különböző világkorszakokon átívelő 
mivoltát, ha a Napnál is világosabban 
tudjuk, hogy beragyogja belső világunk 
minden szegletét. 
A mese eredeti értelme egyéni belső vilá-
gunk és a természeti létezők birodalmá-
nak egy irányba állítása, az ember és az 
embert teremtő Természet összhangjá-
nak megteremtése. 
A mese teremtette új valóságban minden 
olyan, mint a külvilágban, de mégis egé-
szen más. Sajátos törvényei vannak, di-
menziói tágabbak, csaknem korlátlanok. 
A mesei látás, a mesehit az emberiség 

legősibb tudatformáinak egyike. Minden 
igazi mese összefügg a másikkal.

2010. tavaszán ezen gondolatok jegyében 
rendeztük meg a MINDIGVOLT MESE 
című bábkiállításunkat. 
A Vojtina Bábszínház bábarchívumából 
közel 150 darab báb szereplésével egy 
mesevilágot alakítottunk ki, azaz a Mese-
világ népét mutattuk be. 
Ugyanis a 35. születésnapját 2010 decem-
berében ünneplő Vojtina Bábszínháznak 
a mesebirodalom szinte minden lénye a 
vendége volt az elmúlt évek során.
 
A tárlaton összefogódzkodó báblények 
kilépve eredeti meséjükből egy teljesen 
új történetben kezdtek élni. Őket meg-
pillantva vetődött fel bennünk a kérdés: 
vajon miről meséltek Nektek, akik meg-
néztétek ezt a kiállítást? 
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Születhet-e új történet, ha adottak a sze-
replők vagy a helyszínek?

Bizonyára előfordult már Veletek is, hogy 
egy-egy hallott, látott, olvasott mesét gon-
dolatban tovább szőttetek, esetleg egy 
vadonatúj történet született meg a kép-
zeletetekben.

Nos, mi ebben az évadban egy új rovat-
ban, itt, a Mindigvolt mese hasábjain 
arra buzdítunk Benneteket, hogy írjatok 
Nekünk mesét! 

Engedjétek szabadon a fantáziátokat, 
és találjátok ki a saját meséteket! 

Az iskolások már önállóan is papírra tud-
ják vetni a történetetet, az óvodásoknak 
pedig segíthet édesapa, édesanya vagy 
egy nagyobb testvér.

Segítségül 5 varázsszót adunk Nektek:
KÚT – SZŐNYEG – ÁLOM – TÖLGYFA 
– KUTYA

Máris előttetek áll néhány lehetséges 
helyszín és szereplő, szeretnénk, ha ők 
mindenképpen jelen lennének a mesé-
tekben!

Gondolkodjatok, álmodozzatok, s ha 
megszületett a Ti történetetek, küldjétek 
vagy hozzátok el nekünk egy borítékban 
a Vojtina Bábszínházba (Debrecen 4026, 
Kálvin tér 13.) 2010. november 20-ig!

A borítékra ne felejtsétek el felírni ne-
veteket, életkorotokat, otthoni telefon-
számotokat és egyéb elérhetőségeteket, 
valamint a rovatunk címét: Mindigvolt 
mese.   

Bízunk benne, hogy sok izgalmas, új mese 
érkezik majd hozzánk a Bábosházba!

Ám hogy ne csak Ti és mi örvend-
hessünk az írásaitoknak, itt, az új 
rovatunkban megmutatjuk azokat a 
Bábosházi Figyelő olvasóinak. 
S ki tudja, talán egy-egy történet meg-
ragadja majd néhány művészember 
fantáziáját, akik szívesen életre keltenék 
azokat…

Tehát: egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy…

Láposi Terka
Papp Melinda
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Szeptember

5.  vasárnap 10.00 óra  A király, a macska és a hegedű

21. kedd  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

22.  szerda 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

23. csütörtök 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

24. péntek 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

26. vasárnap 10.00 óra  Égen-földön mese
    BEMUTATÓ

28. kedd  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

29. szerda  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

30. csütörtök 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese
    

Október

1. péntek  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

3. vasárnap 10.00 óra  Égen-földön mese

5. kedd              10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

6.  szerda  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese
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7. csütörtök 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

8. péntek  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese
 
10. vasárnap 10.00 óra  Égen-földön mese

12. kedd  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

13. szerda  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

14.csütörtök    10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

15.péntek      10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

17. vasárnap     10.00 óra    Égen-földön mese

19. kedd           10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

20. szerda         10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

21.csütörök      10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

22. péntek 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

24. vasárnap    10.00 óra    Égen-földön mese

26. kedd  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

27. szerda  10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

28. csütörtök 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese
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29. péntek 10.00 óra  Égen-földön mese
  14.00 óra  Égen-földön mese

31. vasárnap 10.00 óra  Égen-földön mese

A király, a macska és a hegedű

„Hol volt, hol nem,
túl a folyón, de a
dombokon meg a tengeren innen,
élt-éldegélt egykor valaki.
Na, ki?
Hát akinek a tisztelet,
sőt a hódolat méltán kijár:
egy derék, jó Király.
(Mi tagadás: manapság errefelé
ez igen ritka madár...)”

Mesebeli országunkban az a közmondás járta, hogy egy király, akinek az udvarában he-
gedülnek, többet ér, mint egy király, akinek a bankban sok pénze van.
Királyunk boldogan muzsikált népének, de a számtartók, bankárok, hivatalnokok han-
goskodását nem tudta elnyomni a hegedűszó. 
Yehudi Menuhin muzsikás meséjéből megtudhatjátok, hogy testünk és lelkünk akkor is 
didereghet, ha hiányzik életünkből a szépség… 

Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Égen-földön mese

Kedves utasaink! A Vojtina 530-as járata, a földön-vízen-levegőben közlekedő csodajár-
mű természet-őrjáratra indul. A fedélzeten egy viharlidérc, egy tavitündér, egy barlangi 
kobold és egy mindentudó fedélzeti robot várja az utasokat. Velük együtt indulhatnak 
neki a kalandos útnak, melynek célja nem kisebb, mint a természet harmóniájának 
visszaállítása. Ehhez azonban vissza kell szerezni három csodálatos kristályt, valamint 
meg kell küzdeni egy gonosz boszorkánnyal és géphadseregével.Ha mindnyájan elég 
bátrak vagyunk, akkor talán megmenthetjük és szebbé tehetjük a világot!

Az előadást négy éves kortól ajánljuk!
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De jó, hogy hozzáfogtatok elolvasni ezt a rovatot! Izgatottan és kíváncsian 
várjuk mi, Képírók is az évad első tárlatát. Ugyanis egy olyan műfaj képek-
ben való megjelenítését mutatjuk meg Nektek, ami valaha a vándormutat-
ványos csoportok életéhez kapcsolódott, sőt, már a római birodalomban is 
nagy figyelmet kapott. Azaz: a cirkusz világába kalauzolunk el Benneteket. 
Cirkusz és bábszínház? Mindjárt mindenre fény derül, kezdjük az elején!

Szeptembertől bábszínházunkban 
Szalma Edit grafikusművész tervezi 
egyik előadásunkhoz a bábokat, a díszle-
teket. A Fából faragott, avagy Pinokkió 
című előadásunkat a rendező, Rumi 
László cirkuszi térben képzelte el. Ehhez 
egy olyan tervezőművészre volt szüksége, 
aki nemcsak ismeri a cirkusz világát, 
hanem szenvedélyesen meg is örökíti a 
porondon történtek pillanatait. Szalma 
Editet tartotta a legegyénibb, legdinami-
kusabb „cirkusz-ismerőnek“, őt kérte 
fel, hogy álmodja képekbe a mesét. 
A cirkusz már önmagában is rejtély, titok-
zatosság, humor és bátorság, ügyesség és 
akrobatizmus... Eredetileg a vándormu-
tatványos csoportok kerek fellépősátrát 
és műsorát jelentette. A cirkusz (latinul 
circus) kezdetben a római kocsiverse-
nyek színhelye volt. Caesar és Augustus 
korában, időszámításunk kezdetén a 
Circus Maximus, azaz az aréna óriási 
méretűvé bővült. Hossza 590 méter, szé-
lessége 90 méter, és akár 200 ezer ember 
befogadására is alkalmas volt. A bizánci 
középkorban bizonyos drámai műfaj-

ok: groteszk, komikus játékok is helyet 
kaptak a porondján. Az i. e. 1. század óta 
versenytársa volt az amfiteátrum, ahol a 
gladiátori viadalok, állatcsaták zajlottak 
le, esetleg humoros, mókás jelenetekkel 
tarkítva. A mai cirkuszépület rendszerint 
a kör alakú amfiteátrum formáját idé-
zi, látványosságai pedig a római kortól 
kezdve természetesen egyre bővültek, 
színesedtek, és nem utolsó sorban fino-
multak. 
Mikor alakult ki a mai értelemben vett 
cirkusz? Ha eltekintünk a középkorban 
is szokásos állatviadaloktól, akkor a 18. 
század során. Megteremtője Philipp 



Astley volt. Hogy lovaglóiskolájának jöve-
delmét fokozza, műlovar-előadásokat is 
rendezett, és egyik lovával mutatványo-
kat hajtott végre.
Magyarországon az 1830-as évek során 
vált divatossá a cirkuszba járás Pesten.
A Honművész című lap 1834-ben Wolf 
Henrik lovarművész társaságáról ad hírt, 
a Gautier-féle cirkusz pedig gladiátori já-
tékokat mutat be ekkoriban. 
A legismertebb cirkuszi figura a bohóc, 
angolul clown. Bizonyos történeti kor-
szakokban és irodalmi helyzetben a 
bolond, a bohóc ugyanannak a helyzet-
értésnek, élménynek további kifejezője, 
jele volt. A bolond, az udvari bolond való-
di vagy játszott együgyű, akinek vonásai, 
jellemzői keverednek a bohóc karakteré-
vel. A bohóc egy olyan örök jel, toposz, 
amely a cirkuszhoz kapcsolódik ugyan, 
de az élet minden szintjén jelentésréte-
gek kapcsolódnak hozzá.

Bizonyára tudjátok, hogy a legnagyobb 
festőket mindig is izgatta a bohóc mint fi-
gura. Antoine Watteau, Cézanne, Picasso, 
Chagall, Klee, Miró, Gulácsy Lajos, Aba 
Novák Vilmos, Derkovits Gyula bohócai 
mind titokzatos, de egyéni mosollyal vagy 
szomorúsággal megfestett alakok. De a 
bohóc mint archetípus, mint az ember 
többrétegű jelentést hordozó formája fel-
keltette érdeklődését Shakespeare-nek, 
Baudelaire-nek, Verlaine-nek, Nietzsche-
nek, Verdinek, G. Apollinaire-nek, Kaf-
kának, Thomas Mann-nak, Karinthy 
Frigyesnek. Szükséges még idesorolni 
Chaplint, Fellinit, C.G. Jung-ot is, akik is-
merték és szerették a bohóc-lét minden 
rezdülését, jelentését.

S miért tartottuk mindezt fontosnak leír-
ni, mielőtt Szalma Editet bemutatjuk? 
Hogy érezzétek: varázslatos világ az, aho-
vá hívunk Benneteket.

Szalma Edit tárlatának címe:
„Van másik!”, mivel alkotásainak fő-
motívuma a cirkusz, a bohóc. Formái, 
figurái egy-egy életérzést, jellemet, maga-
tartás-típust fogalmaznak meg végtelenül 
játékos, időnként szürreális, és mégis 
nagyon érthető, mindenki számára ér-
telmezhető eszközökkel. Alakjai nem 
hétköznapi, nem közönséges bohócok, 
mesefigurák, állatok, emberek, hanem 
mindegyikőjük ikonként megjelenített 
sors-pillanat. Alapvetően vidámak, vitali-
tással teltek képei, de a fanyar humor is 
jelen van bennük. Lényei nem csak ne-
vettetni akarnak, hanem gondolkodtatni 
is. A mimikából, a testtartásból, a pazar 
színekből, a simulékony, hajlékony, lágy 
vonalakból alakított jelkompozíciók sok-
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arcú, szinte átláthatatlan hatású szim-
bólummá emelik őket, a bohócokat, a 
macskákat, a mesei alakokat.
A bohócok eredeti jelentését megtartja 
ugyan, de a maga módján teljes világá-
nak, művészi jelképrendszerének részé-
vé emeli, a világról, az emberről vallott 
mondanivalója eszközévé teszi. Minden 
figura, alak vallomás egy-egy emberi ál-
lapotról, érzésről. Editnél a bohóc sajá-
tos jel, a felfordított világ képzetére utal, 
az ember Egész-ségére, mely itt és most 
valami részt az egészből feltár. Festői já-
tékok ezek egy miniatűr színpadon, Szal-
ma Edit porondján.

Ezek után engedjétek meg, hogy bemu-
tassam Szalma Editet! Ehhez segítségül 
hívom Őt magát, bemutatkozó írását! 
Férjemmel, Borbély Ferenc Gusztávval 
(festő, grafikus) és 14 éves fiammal, 
Áronnal Gödön élek. 8 éve Budapestről 
költöztünk ide, és örülök, hogy újra föl-
det érezhetek a talpam alatt. Igazi „vi-
déki lány“ vagyok, fontos a természet 
közelsége.
Vásárosnaményban születtem, 4 
éves koromig Barabásban laktunk a 
szüleimmel. Gyereknek ez maga volt a 
paradicsom. A kert végében patak csor-

dogált, egész nap kint játszottam.
Általános iskolába már Fóton jártam. 
Otthon állandóan rajzoltam vagy büty-
költem valamit, bútorokat terveztem, 
mesét írtam, és volt, hogy papírból ki-
vágott formák rakosgatásával órákig 
eltöltöttem az időt. Mellette hegedül-
ni tanultam, zenekarba jártam, bár 
a gyakorlást nem nekem találták ki. 
Nyolcadik végén választanom kellett: 
zene  vagy  képzőművészet?
A budapesti Képzőművészeti Szakkö-
zépiskolát választottam, ötvös szakra 
jelentkeztem. Bár az ékszerkészítés 
vonzott, a suli végén már tudtam, be-
lőlem nem lesz ötvös.  Sokkal jobban 
érdekeltek a színek, a festés, a rajzolás, 
mint a rideg fém. Folyamatosan jártam 
rajzolni, majd jelentkeztem a Képző-
művészeti Főiskolára. Nem vettek fel. 
Aztán munka, rajzolás, majd jelent-
keztem az Iparművészeti Főiskolára. 
Felvettek.
4 év tanulás után úgy éreztem, még 
mindig nem tudok semmit. Bár már 
volt munkahelyem az akkoriban ala-
kuló reklámügynökségek egyikénél, 
jelentkeztem a Főiskola Mesterképző 
Intézetébe. Ez másfél éves munkát je-
lentett egy választott mester keze alatt. 
Amikor Árendás József  grafikusnak 
megmutattam a rajzaimat, azt mond-
ta: „Miért nem csinálsz cirkuszi pla-
kátokat? Ezek a rajzok olyan cirkuszo-
sak“. Így indult az egész. Ahogy telt az 
idő, gyűltek a rajzok, grafikák, sóliszt 
félplasztikák, egyre jobban élveztem 
a munkát. Kitaláltam nekem tetsző 
cirkuszi műsorszámokat, megszerkesz-
tettem az egész programot, és ezeket 
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festett sóliszt figurákkal illusztráltam. 
Annyira hitelesnek tűntek a plakátok, 
hogy a diplomakiállítás után többen 
bementek a Fővárosi Nagycirkuszba 
megnézni a nemlétező előadást.
A cirkuszból a bohóc karaktere áll hoz-
zám a legközelebb, talán azért, mert ő 
testesíti meg számomra az „embert“. 
Esendő és tökéletlen, mint mi mindany-
nyian. A rajzaimban, alkotásaimban 
szeretem eltorzítani a figuráimat. Ez 
jobban érdekel, mint a tökéletes szép-
ség.
Technikáim: akvarellel kezdtem, tem-
perával folytattam, most akrillal dol-
gozom. Ez nagyobb szabadságot enged. 
Nincsenek külön receptjeim, szeretem 
a tiszta technikai megoldásokat.
Férjemmel közös cégünk a Feredi Gra-
fikai Stúdió Bt. Különböző reklámgrafi-
kai munkákat, plakátokat (Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál), kiadványokat, bélye-
geket, csomagolópapírokat tervezünk. 
A könyvek illusztrálását 8-9 éve kezd-
tem. Akkoriban költöztünk Gödre, ba-
rátnőim, Szegedi Katalin és Kállai Nagy 
Krisztina akkor már több megbízást 
kaptak. Én még kiadóknál házaltam 
a rajzaimmal, de gyakran küldtek el 
azzal a mondattal, hogy ezek a rajzok 
ma, Magyarországon nem eladhatók. 
Próbálkozzak külföldön. 
A gyermekkönyv-kínálat minőségén és 
egyhangúságán keseregve egy borgőzös 
este hárman összegyűltünk, és elhatá-
roztuk: megmozgatjuk ezt az állóvizet! 
Megalakítottuk az Óperencián Túliak 
Társaságát, mondván: együtt erőseb-
bek vagyunk! Még logót is tervezett 
Kata. Egy lovon ült három, ránk jel-

lemző figura: Kata királylány, Kriszta 
mackó, én bohóc.
Persze ez nem volt hivatalos szervezet, 
csak egy név. A többiek mindig nevet-
nek is, amikor erről bárhol beszélek, de 
nekem ez egy elhatározás volt. 
Azóta hárman, három irányba in-
dultunk, és egy másik, de már hi-
vatalos csoportosulás tagjaként te-
vékenykedünk. Ez a GYIE, azaz a 
Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok 
Egyesülete.

Mikor kezdődött a bábok világának fel-
fedezése?
Tavaly már azon gondolkodtam, hogy 
jó volna valami máshoz kezdeni! 
Olyan szívesen csinálnék papírmasé 
szobrokat vagy valami térbeli dolgot! 
Egyszer csak felhívott Rumi Laci és 
megkérdezte, hogy van-e kedvem bá-
bokat tervezni? És én nagyon örültem 
az új lehetőségnek. Ráadásul egy cirku-
szos bábjátékhoz kellettem.”

Jó, ha elolvassátok a következőket is Edit-
tel kapcsolatban!

Művészeti tanulmányai:
– Képző- és Iparművészeti Szakközépis-
kola (Budapest, 1978-1982)
– Magyar Iparművészeti Főiskola (Buda-
pest, 1987-1991)
– Magyar Iparművészeti Főiskola Mester-
képző Intézete (Budapest, 1991-1993-ig, 
mestere Árendás József grafikusművész)
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Díjai:
– II. Országos Tipográfiai Kiállítás, 
Békéscsaba, 1990. – különdíj
– Fiatal Iparművészek Stúdiója, 
Budapest, 1999. – ösztöndíj
– Magyar Grafikusművészek Szövetsége, 
Magyar Grafikáért Alapítvány, Budapest, 
1999. – ösztöndíj-támogatás
– MAOE, Budapest, 2003. – alkotói tá-
mogatás
– A Szép Magyar Könyv, Budapest,  2005. 
– Gyermekkönyvek-kategória díja
– Téli tárlat, Vác, 2007. – Vác város Ön-
kormányzatának különdíja
– A Szép Magyar Könyv, Budapest, 2007. 
– Gyermekkönyvek-kategória díja
– Göd város Önkormányzatának Művé-
szeti díja, 2008.

Edit a következő 
egyesületeknek tagja:
– Fiatal Iparművészek Stúdiója (1993-
tól)
– Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete (1993-tól)
– Magyar Grafikusművészek Szövetsége 
(1996-tól)
– Feredi Grafikai Stúdió (1996-tól)
– Gyermekkönyvszerzők és Illusztráto-
rok Egyesülete (2003-tól)

Egyéni kiállításai:
1995 – Cirkusz, 
Budapest, FISE Galéria (M. 
Tóth Éva grafikusművész-
szel együtt)
1996 – Cirkusz illuszt-
rációk, 
Budapest, Fővárosi Nagy-

cirkusz
1996 – Cirkusz illusztrációk 
Dabas, Művelődési Ház és a Galéria Ala-
pítvány rendezésében
1996 – Cirkusz illusztrációk
Nagybajom
1996 – Cirkusz illusztrációk
Erdőkertes 
1998 – Cirkusz
Colmar Herlischeim Városi Galéria, 
Franciaország, Borbély Ferenc Gusztáv 
grafikusművésszel együtt
2002 – Meseillusztrációk
Budapest, Angyalföldi Gyermek- és Ifjú-
sági Ház
2003 – Göd, Olajfa Művészház
2004 – Szabad játékok
Budapest, Duna Galéria 
(Mészáros Mártával együtt)
2007 – Illusztrációk 
Margaréta Kávéház, Vác, (a Váci Tavaszi 
Fesztivál keretében)

A kiállítást 2010. szeptember 16-án, 
(Edit napon) 14 órakor nyitjuk meg a 
Vojtina Bábszínház kiállítótermében. 

A kiállítást Dr. Cs. Tóth János, a Méliusz 
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelő-
dési Központ igazgatója és a Burrattino 
cirkusz társulata nyitja meg.

Terveink szerint a tárlat november 
21-ig látogatható.

Szeretettel várunk Benneteket!

Láposi Terka
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Azokat az édesanyákat is várjuk, akik még 
pocakjukban növelik magzatjukat! Az ember 
életét nagyban befolyásolják az első „lakhe-
lyén” szerzett élmények. Már az anyaméhben 
részt veszünk környezetünk életében. Tudó-
sok bebizonyították, hogy az emberi magzat 
érzékei a következő sorrendben fejlődnek 
ki: először az egyensúly és a mozgásérzék, 
majd a tapintás, a szaglás és az ízlelés, végül 
a hallás és a látás. A magzat már a 27. héttől 
reagál a zajokra, de a 34. és 39. hét között 
fejleszthető a hallása. Az anya hangja van rá a 
legnagyobb hatással. S hogyan? Az anya hang-
ja a csontokon, főként a gerincoszlopon és a 
medencén keresztül erőteljesen hangzik fel 
közvetlenül az utód belső fülében. Az anyai 
medencecsontok egyfajta erősítőként mű-
ködnek, és a női hang frekvenciáján, 2500 
és 3000 hertz közötti tartományban rezegni 
kezdenek. Tehát ezért kell énekeljünk, mesét 
mondjunk, táncoljunk a kismamákkal is!
Amikor játszunk, különös boldogságot élünk 
át, a teremtés élményét: bármivé válhatunk, 
a lehetőségek végtelen sora áll előttünk nyit-
va, a szabad és korlátlan lehetőségek illúziója 
hat át minket.
Igen, minden korban jó játszani! 

Tekintsük át, milyen játékokkal, foglalkozá-
sokkal várunk Benneteket! Bőven lesz miből 
választanotok! 
A kézműves-bábkészítő napokon A három 
kívánság című mesében gondolkodhattok 
együtt a vendéglátóitokkal, hogy ki s mit kí-
vánjon. Ők ugyanis eddig olyan szegények 
voltak, mint a templom egere, de most csoda 
történt: kívánhatnak hármat. No, ez nehéz, 
ám azért mulatságos is! A nevetni való törté-
nethez rudas bábokat készíthettek.
A táncház-gyermekjátszó alkalmain az 
„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár 
a csősz” című táncos mulatsággal várunk 
Benneteket. Magi Krisztina és Csanádi Tibor, 
a táncos párunk, a muzsikusok, Veres Kata, 
Barkó Réka, Sőrés Róza és Kerekes Zoltán 
invitálják a hozzánk betérőket a szüreti bálra. 
Vendég lesz még a héthatáron ismert bor-
bélymester, a jósló cigányasszony, a táncos 
és fürge lábú törpe pár, de a szőlőcsősz sem 
hiányozhat.
Dramatikus játékaink közül négyet aján-
lunk a figyelmetekbe:  A Hegedűs Ember tör-
téneté-t, A Csudakard történeté-t, Mátyás, a 
furfangos-t és a  Hamuban sült pogácsá-t.
A magyar folklórhagyományokból megírt me-

Engedjétek meg, hogy magunkat megerősítve újra megfogalmazzuk, miért 
érdemes Játszószínházba jönni! A Játszószínházban 1 hónapos kortól felfelé 
az életkor kötetlen, mindenki játszhat, ismerkedhet a színházzal, a bábok 
világával.

Engedjétek meg, hogy magunkat megerősítve újra megfogalmazzuk, miért 
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séink mindegyike gazdag és tiszta nyelvezet-
tel, képi világgal megjelenített, vidám játék, és 
már három éves kortól érthető és szerethető.
A Hegedűs Ember történeté-ben kiemelt sze-
repe van a táncnak, az élő muzsikának. Ezek 
kíséretével és erejével együtt megyünk meg-
keresni Vidámság Földjének harangocskáját, 
melyet Ludovérc, a lápi boszorkány egy titok-
zatos éjszakán ellopott. Ha nem találjuk meg, 
a lakóknak örök életre a szomorúság lesz a 
részük, elfelejtik a vidámságot, a jóságot, a 
szorgos munkát. Utunk során segítőink is 
akadnak, nem is akárkik!
A Mátyás, a furfangos című játékunk eseté-
ben szükségesek a jókedvű, játszani szerető, 
bátor játszótársak, akik segítségével Mátyás 
király eljuthat a szegényekhez, Bécsben az 
ügyvédnél tisztázni tudja magát, a török csá-
szár udvarában varázsolhat… Jókat szoktunk 
nevetgélni magunkon, hiszen gyakran előfor-
dul, hogy a gyermekkorú, alkalmi szereplők 
meglepnek minket ügyességükkel, okossá-
gukkal, bátor megoldásaikkal.
A Csudakard története című mesénk az ál-
mok csodálatos erejéről, a kitartásról és a 
hűségről szól. Az előadás létrejöttének érde-
kessége, hogy 1990-ben egy 5 és fél éves fiú-
gyermek (Girasek Hunor) annyira megszeret-
te ezt a történetet, hogy lerajzolta. Édesanyja 
(Láposi Terka) látva a gyermekrajzban értel-
mezést kapott mesei üzenetet, elhatározta, 
hogy bábelőadást készít belőle. Alkotótársakat 
keresett és talált. Bodor Judit a síkrajzokból 
ékszerfinomságú bábokat, díszleteket készí-
tett hozzá. Az „ékszer” bábokhoz, az apró 
szekrény-színpadocskához, a szép és tiszta 
csengésű szöveghez muzsikát Veres Kata és 
Kerekes Zoltán komponált. 

A Hamuban sült pogácsa című játékunk az 
útravalókról szól. Azt mindenki tudja, hogy 
azok kapnak ilyet az életben, akik hosszú 
„világpróbára” indulnak. A hamuban sült 
pogácsa a kovásztalan lepénykenyér. Testi, 
szellemi, lelki erőt kölcsönöz hősének. Játé-
kunkban együtt indulhatunk neki a világnak 
három, különböző életutat bejáró hőssel. 
Megtapasztalhatjuk, milyen az, ha nincs, mi-
lyen az, ha a testi táplálék után a szellemi is 
hiányzik már. Hiszen a kenyér „a gondtűrő 
emberé, aki vet, arat, akinek malma van, 
tűzhelye, hitvese, akinek temploma, hite 
van”- mondja a mese. S milyen nehéz meg-
küzdeni azért, hogy legyen!
A tipegőket is várjuk, hiszen a Babusgató 
játékunk nekik és szüleiknek készült.
Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett 
baba-szülő párt tudjuk fogadni. Egy alkalom 
egy óra időtartamú, és legfeljebb 30-33 fő 
(12-15 gyermek és szüleik) vehet rajta részt. 
A részletek felől a 06/52/418-160-as telefon-
számon érdeklődhetnek Láposi Terkánál vagy 
Kapusi Miklósnál.

S várunk mindenkit, aki erre jár, aki játszani 
akar, aki szeret bábozni!

Szép őszi napokat és jó játékot kívánunk!

Láposi Terka
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SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA
12. vasárnap 10 óra

SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA
19. vasárnap 10 óra
30. csütörtök    10 óra és 14 óra  SNI

OKTÓBER – MINDSZENT HAVA
7. csütörtök 10 és 14 óra
8. péntek             10 óra  SNI
14. csütörtök 10 és 14 óra
15. péntek 10 óra
21. csütörtök      10 óra és 14 óra SNI

SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA
21. kedd  10 és 14 óra
22. szerda  10 és 14 óra
28. kedd       10 és 14 óra  SNI
29. szerda  10 és 14 óra

SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA
23. csütörtök 10 és 14 óra
24. péntek         10 óra    SNI

OKTÓBER – MINDSZENT HAVA
28. csütörtök    10 óra és 14 óra SNI

OKTÓBER – MINDSZENT HAVA
5. kedd  10 és 14 óra
6. szerda  10 óra 
10. vasárnap 10 óra
12. kedd  10 és 14 óra
13. szerda  10 és 14 óra
17. vasárnap 10 óra
19. kedd  10 és 14 óra
20. szerda         10 és 14 óra  SNI
26. kedd  10 és 14 óra
27. szerda  10 és 14 óra

A Hegedűs Ember története

Hamuban sült pogácsa

A Csudakard története

A három kívánság

Mátyás, a furfangos

DRAMATIKUS

KÉZMŰVES-BÁBKÉSZÍTŐ

DRAMATIKUS

DRAMATIKUS

DRAMATIKUS
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OKTÓBER – MINDSZENT HAVA
1. péntek  10 és 14 óra
3. vasárnap 10 óra
4. hétfő  10 óra

SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA
20. hétfő  10 és 14 óra
27. hétfő  10 és 14 óra

OKTÓBER – MINDSZENT HAVA
11. hétfő         10 és 14 óra  SNI
18. hétfő  10 és 14 óra
25. hétfő  10 és 14 óra

Babusgató

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, 
kampósbottal jár a csősz”

TÁNCHÁZ-GYERMEKJÁTSZÓ

TIPEGŐ

A három kívánság
Vendégei lehetünk egy embernek és a feleségének, akik viszont olyan szegények, hogy 
nem tudnak megkínálni minket sem vendégváró falatokkal. De egy szép napon csoda 
történik: kívánhatnak valamit! Hogy mi legyen az? Melyikük kívánsága teljesülhet? 
Ó, mennyi kérdés kavarog a fejükben! Most hogyan döntsenek?
A meséhez apró rudas bábot készíthet az, aki otthon is szeretné folytatni a bábozást.

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz”
Mikor minden gyümölcs megérik, és tele lesz velük a kamra meg a bendőnk, a kisbí-
ró harsány dobolással várja a szüretelőket a huncutságokkal, kópéságokkal tarkított 
bálra. A mulatságnak vendége lesz a héthatáron csodált borbélymester, a jósolni tudó 
cigányasszony, a táncos és fürge lábú törpe pár. No, de hivatalosak még a bálba  mu-
zsikus uramék, a szőlőcsősz, valamint minden rangú-rendű szerelmespár… 

A Hegedűs Ember története
„Volt egyszer egy ország: Vidámság Földje. Vidámság Földje – csak így nevezték a 
környező népek, merthogy igen jóravaló, vidám természetű emberek lakták. Csak 
Ludovérc, a gonosz lápi boszorkány dúlt-fúlt, dorrogott magában: sehogy sem szív-
lelhette az emberek vidámságát...”
Így kezdődik a mese, és a jókedvű, táncolni, nevetni szerető országlakók egész seregé-
nek záró táncával ér véget. No, de addig a Hegedűs Emberrel útra kelve kereshetjük a 
Szépen Szóló Harangocskát, segíthetünk a három állatkirálynak megtudni a muzsikás 
bánatát, majd láthatjuk, ahogy Ludovérc, a lápi boszorkány… De tudjátok, mit? Gyer-
tek el, „múlassuk együtt az időt”!
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A Csudakard története
Mindenki szokott álmodni. No de olyan álom, amelyet senkinek a világon el nem 
szabad árulni, mert különben az életét veszti, csak keveseknek adatik meg. Álom és 
csodakard? Igen, egy fiúcska kardja és álma adja meg a választ arra, hogyan is lehet 
valaki a végsőkig hű elhatározásához...

Mátyás, a furfangos
Miről szól a mese? Három pajkos udvarhölgyről és a királyi nevelő kisasszonyról. 
Á, nem! Természetesen Mátyás király vándorlásairól, furfangjairól, udvarlásairól és 
bölcs döntéseiről. 
Erről is, de inkább a három udvarhölgy tanulmányairól, hiszen Eleonóra kisasszony, 
a nevelőnő szépre, jóra próbálja őket szoktatni, no és… De tudjátok, mit? Gyertek el, 
hiszen e játékunkban van olyan mese, amit Nélkületek el sem tudnánk játszani! 
A Ti segítségetek szükséges ahhoz, hogy be tudjuk fejezni Mátyás történeteit!

Hamuban sült pogácsa
A hamuban sült pogácsát akkor kapjuk, ha nagy út előtt állunk. Testi, szellemi, lelki 
táplálék egyszerre, hiszen erőt ad még egy morzsa is belőle. A kenyér pedig a „gondtű-
rő emberé, aki vet, arat, akinek malma van, tűzhelye, hitvese, akinek temploma, 
hite van” - mondja a mese. S milyen nehéz megküzdeni azért, hogy legyen minden-
kor kenyér az asztalon! A küzdelem pedig olyan sokféle lehet...

Babusgató
Nekünk, felnőtteknek, játszóknak és szülőknek egyre fontosabb, hogy ne veszítsük el 
a mértéket a természet ritmusaival. Így gyermekeink fejlődésében is a legtermészete-
sebb ütemet megtartva fedezzük fel magunkban is a hozzá (Természet) és hozzájuk 
(Gyermekek) vezető utakat! Egy játszó-térben az érzékszervekre ható ritmus, kép, 
muzsika harmóniáját keresve próbálhatja ki magát minden szülő annak érdekében, 
hogy szinte most született (3 hónapostól a 3 évesig) gyermekével kiteljesíthesse kap-
csolatát. A tartalmakat a magyar nép műveltségéből merítjük. Ringatva, énekelve, 
„babázva” megpróbáljuk „lassúbbítani” az időt, a gyermek életritmusához igazítani 
felnőtt időérzékelésünket.

Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tudjuk 
fogadni. Egy alkalom egy óra időtartamú, és legfeljebb 30-33 fő (12-15 
gyermek és szüleik) vehet rajta részt. A részletek felől a 06/52/418-160-
as telefonszámon érdeklődhetnek Láposi Terkánál vagy Kapusi Miklós-
nál.
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A Vojtina mesefüzérén csillognak a mesegyöngyök, amiket az elmúlt 3 
évben a bábokkal játszók választottak ki Számotokra. Ebben az évadban 
azok a munkatársaink mutatják meg a legkedvesebb meséiket, akik pa-
pírra, vászonra, fába gondolnak bábokat, s aztán onnan elő is csalogatják 
őket – azaz a bábkészítők és a Képírók.
Első alkalommal a bábszínház egyik első bábkészítője, Vinczéné Fuchs 
Mária hozott Nektek egy gyöngyszemet.

„Amikor a kedvenc mesémet kellett megneveznem, azonnal A kis gyufaáruslány jutott 
eszembe. Talán azért ez, mert egy nagy felismerésem fűződik hozzá. 
Gyerekkoromban egy karácsonykor többek között egy Andersen-kötet várt a fa alatt. Mi-
után mindenki megnézte az ajándékait, én bebújtam az asztal alá ezzel a kötettel, és 
nézegettem benne a képeket. Családom tagjai a szomszéd helyiségben beszélgettek, ne-
vetgéltek – békesség volt, meleg, gyertya, fenyő és finom ételek illata a levegőben –, én 
meg a beszűrődő fényben elkezdtem olvasni ezt a szívszorító történetet. 
A  mese elolvasása után, ott az asztal alatt tudatosodott bennem, a gyerekben, hogy más-
hogyan is élnek emberek, mint mi. Sajnos nem mindenkinek ilyen jó, mint nekünk.
És nagyon örültem, hogy ott vagyok épp, ahol vagyok.”

                                                                                                       Vinczéné Fuchs Mária    
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A kis gyufaárus lány
H. Ch.Andersen:

Kegyetlen hideg volt, hullott 
a hó és már sötétedett; az 
esztendő utolsó napját mu-
tatta a naptár. A kemény hi-
degben egy szegény kislány 
járta a sötétedő utcákat, 
hajadonfőtt és mezítláb. 
Amikor elindult hazulról, 
még volt papucs a lábán, de 
annak nem sok hasznát vet-
te. Mert a papucs nagy volt, 
igen nagy - az édesanyja 
hordta valamikor -, s ahogy 
két arra vágtató kocsi elől 
a járdára ugrott, egyszerre 
maradt le a lábáról mind 

a két papucs. Az egyikkel 
egy suhanc szaladt el - azt 
mondta, majd bölcsőnek 
használja, ha megházaso-
dik, a másikat pedig meg se 
találta a szegény kislány.
Mezítláb járta hát az ut-
cákat, és kicsi lábát kékre-
vörösre csípte a kegyetlen 
hideg. Rongyos kis kötényét 
összefogta: egy halom ké-
nes gyufa zörgött benne, egy 
skatulyát meg a kezében 
szorongatott. Egész álló nap 
hiába kínálgatta portéká-
ját, egy szál gyufát se vettek 
tőle, és alamizsnát se adott 
neki senki: Éhesen és hi-
degtől reszketve vánszorgott 
tovább; szívszakasztó lát-
vány volt szegény. Csillogó 
hópelyhek tapadtak szépen 
göndörödő, hosszú szőke ha-
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jára, de nem is gondolt vele.
Az ablakokból ragyogó vilá-
gosság és sült liba pompás 
jó szaga áradt ki az utcára, 
hiszen ünnep volt, szilvesz-
tereste. A szegény kis terem-
tésnek folyton csak ez járt az 
eszében.

Behúzódott egy zugba, egy 
kiszögellő ház sarka mögé, 
s maga alá húzta csupasz 
lábát. Ott még jobban dider-
gett, majd megvette az isten 
hidege, de hazamenni nem 
mert, hiszen egész nap egy 
garast se keresett, s az apja 
biztosan veréssel fogadná. 
Különben otthon se jobb, 
padlásszobájukban farkas-
ordító hideg van, a tető ha-
sadékain besüvít a szél, hiá-
ba tömték be szalmával meg 
ronggyal a nagyobb réseket.

Már egészen meggémbered-
tek a kis ujjai. De jó lenne 
egy szál gyufa, csak egyetlen-
egy szál! Ha kihúzna egyet a 
skatulyából, odadörzsölné 
a falhoz, s meggyújtaná, a 
lángjánál megmelegíthetné 
a kezét! Végre rászánta ma-
gát, s meggyújtott egy szálat. 
Milyen vidáman sercent, 
s hogy lobogott a lángja! 
Fényes volt és meleg, mint 
a gyertyaláng, s a kislány 
boldogan tartotta fölébe a 
kezét.
Csodálatos láng volt az! 
A szegény kis gyufaárus 
lány úgy érezte, mintha szép 
réztetejű, rézcsövű vaskály-
ha előtt ülne - olyan jó volt 
nézni a tüzet, olyan jólesett 
melegedni mellette! Már a 
lábát is kinyújtotta, hogy 
átjárja a meleg, de abban 
a pillanatban kilobbant a 
gyufaláng, eltűnt a vaskály-
ha, s a kislány ott ült a hi-
deg falszögletben egy gyufa-
csonkkal a kezében.
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Elővett egy másik gyufát, 
meggyújtotta. Odahullt a 
fény a falra, tenyérnyi vi-
lágosságot vetett rá, s azon 
a helyen átlátszó lett a fal, 
mint a tiszta üveg: a kis 
gyufaárus lány beláthatott 
a szobába. Hófehér terítő-
vel letakart, nagy asztal állt 
odabenn, finom porcelán 
edények csillogtak rajta, 
s a közepén aszalt szilvá-
val meg almával töltött sült 
liba illatozott. S ami a leg-
csodálatosabb volt: a sült 
liba egyszer csak kiugrott a 
tálból, s késsel-villával a há-
tában, bukdácsolva indult a 
kislány felé. De jaj, megint 
ellobbant a gyufa lángja, 
s nem látszott más, csak a 
puszta, hideg fal.
Újabb gyufát gyújtott: fé-
nyénél gyönyörű szép kará-

csonyfát látott, még szebbet, 
ragyogóbbat, mint amit ka-
rácsony este a gazdag ke-
reskedő szobájában, amikor 
belesett az üvegajtón. Ott 
ült a fa alatt, s nézte a száz 
meg száz gyertyát az ágak 
hegyén, a tarka díszecské-
ket, amiket eddig csak kira-
katban láthatott. Már nyúj-
totta a kezét, hogy levegyen 
egyet, de akkor megint ki-
hunyt a csepp láng, és a sok 
karácsonyi gyertya lassan 
a magasba emelkedett, föl 
egészen az égig, s ott csupa 
tündöklő csillag lett belőle. 

Egyszer csak kivált közülük 
egy, s lehullott; ragyogó fény-
csíkot hasított a sötét égen.
- Valaki meghalt! - mond-
ta a kislány; emlékezett rá, 
hogy a nagyanyja, az egyet-

36



len, aki jó volt hozzá, s aki 
már rég meghalt, egyszer 
azt mondta „Valahányszor 
lehull egy csillag, egy lélek 
áll az isten színe elé.”
Megint odadörzsölt egy szál 
gyufát a falhoz, s egyszerre 
nagy világosság támadt kö-
rülötte. A tiszta fényben ott 
állt rég halott nagyanyja, és 
szelíden, hívogatóan nézett 
le kis unokájára.
- Nagyanyó! - kiáltott föl a 
kislány. - Nagyanyó, vigyél 
magaddal! Tudom, hogy 
itthagysz, ha a gyufa végig-
ég, eltűnsz, mint a meleg 
kályha meg a sült liba, meg 
a gyönyörűséges szép kará-
csonyfa! Ne hagyj itt, nagy-
anyó!
És gyorsan a falhoz dör-
zsölt egy egész csomag gyu-
fát, hogy marassza a ked-
ves nagyanyót; a sok gyufa 
olyan fényességet árasztott, 
mintha a nap sütött volna. 
A nagyanyó sohasem volt 
ilyen szép, ilyen erős. Kar-

jára emelte a kislányt, s fel-
emelkedett vele; magasra, 
igen magasra, ahol nincs 
hideg, éhség, félelem, ahol 
csak öröm van és fényesség.
A hideg reggelen ott talál-
ták a kis gyufaárus lányt a 
házszögletben: kipirult arca 
mosolygott, de élet már nem 
volt benne, megfagyott a 
csodákkal teli éjszakán. Ott 
feküdt a halott gyermek új 
esztendő reggelén, körülötte 
egy halom gyufásskatulya és 
sok-sok elégett gyufaszál.
- Melegedni akart szegény-
ke! - mondták az emberek. 
Nem tudta senki, mennyi 
gyönyörűséget látott, s mi-
lyen fényesség vette körül, 
amikor nagyanyja karján 
mindörökre elhagyta ezt a 
sötét világot.
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Szeptember
5.  vasárnap 10.00 óra A király, a macska és a hegedű
26. vasárnap 10.00 óra Égen-földön mese
    BEMUTATÓ

 Október
3. vasárnap 10.00 óra Égen-földön mese
10. vasárnap 10.00 óra Égen-földön mese
17. vasárnap     10.00 óra    Égen-földön mese
24. vasárnap    10.00 óra    Égen-földön mese
31. vasárnap 10.00 óra Égen-földön mese

A király, a macska és a hegedű
„Hol volt, hol nem,
túl a folyón, de a
dombokon meg a tengeren innen,
élt-éldegélt egykor valaki.
Na, ki?
Hát akinek a tisztelet,
sőt a hódolat méltán kijár:
egy derék, jó Király.
(Mi tagadás: manapság errefelé
ez igen ritka madár...)”

Mesebeli országunkban az a közmondás járta, hogy egy király, akinek az udvarában hegedülnek, 
többet ér, mint egy király, akinek a bankban sok pénze van.
Királyunk boldogan muzsikált népének, de a számtartók, bankárok, hivatalnokok hangoskodását 
nem tudta elnyomni a hegedűszó. 
Yehudi Menuhin muzsikás meséjéből megtudhatjátok, hogy testünk és lelkünk akkor is didereghet, 
ha hiányzik életünkből a szépség… 
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Égen-földön mese
Kedves utasaink! A Vojtina 530-as járata, a földön- vízen-levegőben közlekedő csodajármű természet-
őrjáratra indul. A fedélzeten egy viharlidérc, egy tavitündér, egy barlangi kobold és egy mindentudó 
fedélzeti robot várja az utasokat. Velük együtt indulhatnak neki a kalandos útnak, melynek célja nem 
kisebb, mint a természet harmóniájának visszaállítása. Ehhez azonban vissza kell szerezni három 
csodálatos kristályt, valamint meg kell küzdeni egy gonosz boszorkánnyal és géphadseregével. Ha 
mindnyájan elég bátrak vagyunk, akkor talán megmenthetjük és szebbé tehetjük a világot!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Vasárnapi előadások - színházterem
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SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA
12. vasárnap 10 óra

SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA
19. vasárnap 10 óra

OKTÓBER – MINDSZENT HAVA
10. vasárnap 10 óra
17. vasárnap 10 óra

A Hegedűs Ember története

A Csudakard története

A három kívánság

DRAMATIKUS

KÉZMŰVES - BÁBKÉSZÍTŐ

DRAMATIKUS

OKTÓBER – MINDSZENT HAVA
3. vasárnap 10 óra

Babusgató TIPEGŐ

A Hegedűs Ember története
„Volt egyszer egy ország: Vidámság Földje. Vidámság Földje – csak így nevezték a környező népek, merthogy 
igen jóravaló, vidám természetű emberek lakták. Csak Ludovérc, a gonosz lápi boszorkány dúlt-fúlt, dorrogott 
magában: sehogy sem szívlelhette az emberek vidámságát...”
Így kezdődik a mese, és a jókedvű, táncolni, nevetni szerető országlakók egész seregének záró táncával ér véget. 
No, de addig a Hegedűs Emberrel útra kelve kereshetjük a Szépen Szóló Harangocskát, segíthetünk a három 
állatkirálynak megtudni a muzsikás bánatát, majd láthatjuk, ahogy Ludovérc, a lápi boszorkány… De tudjátok, 
mit? Gyertek el, „múlassuk együtt az időt”!

A Csudakard története
Mindenki szokott álmodni. No de olyan álom, amelyet senkinek a világon el nem szabad árulni, mert különben az 
életét veszti, csak keveseknek adatik meg. Álom és csodakard? Igen, egy fiúcska kardja és álma adja meg a választ 
arra, hogyan is lehet valaki a végsőkig hű elhatározásához...

A három kívánság
Vendégei lehetünk egy embernek és a feleségének, akik viszont olyan szegények, hogy nem tudnak megkínálni 
minket sem vendégváró falatokkal. De egy szép napon csoda történik: Kívánhatnak valamit! Hogy mi legyen az? 
Melyikük kívánsága teljesülhet? Ó, mennyi kérdés kavarog a fejükben! Most hogyan döntsenek?
A meséhez apró rudas bábot készíthet az, aki otthon is szeretné folytatni a bábozást.

Babusgató
Nekünk, felnőtteknek, játszóknak és szülőknek egyre fontosabb, hogy ne veszítsük el a mértéket a természet 
ritmusaival. Így gyermekeink fejlődésében is a legtermészetesebb ütemet megtartva fedezzük fel magunkban is a 
hozzá (Természet) és hozzájuk (Gyermekek) vezető utakat! Egy játszó-térben az érzékszervekre ható ritmus, kép, 
muzsika harmóniáját keresve próbálhatja ki magát minden szülő annak érdekében, hogy szinte most született 
(3 hónapostól a 3 évesig) gyermekével kiteljesíthesse kapcsolatát. A tartalmakat a magyar nép műveltségéből 
merítjük. Ringatva, énekelve, „babázva” megpróbáljuk „lassúbbítani” az időt, a gyermek életritmusához igazítani 
felnőtt időérzékelésünket.
Erre a programunkra bejelentkezés szükséges, a részletekről a Soroló című rovatban olvashatnak.

Családi hétvégék - Játszószínház
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A Vojtina Bábszínház
nyitvatartási rendje: 

A pénztár nyitvatartása:
hétfő-péntek: 9-12.30

és 13-18 óráig
szombat: 9-13 óráig
vasárnap: 9-12 óráig

Az információ nyitvatartása:
hétfő-péntek 8-18 óráig
szombaton: 9-13 óráig

vasárnap: 9-12 óráig

A kiállítás megtekinthető:
hétfő-péntek: 9-18 óráig

szombat: 9-13 óráig
vasárnap: 9-12 óráig

A hétköznapi játszószínházi foglalkozásokra 
szervezett csoportok jelentkezését várjuk.

Az előadásokra és a családi 
játszószínházi foglalkozásokra jegyek 
válthatók a színház jegypénztárában 

(4026 Debrecen, Kálvin tér 13.), 
jegyek foglalhatók telefonon (52/418-160) 

és honlapunkon 
(www.vojtinababszinhaz.hu).  

A 2010/2011-es évad 
bérlet- és jegyárai 
2010. szeptember 1-től:
Gyermekelőadás: 900.- Ft/fő
Játszószínházi foglalkozás: 750.- Ft/fő
Felnőttelőadás: 1000.- Ft/fő
Gyermekelőadásokra szóló bérlet: 
2700.- Ft/fő

A 2010/2011-es évadra 
2010. október 31-éig 
vásárolhatók bérletek.

Kedvezményes jegyár három vagy 
többfős családok részére:
Gyermekelőadás: 750.- Ft/fő
Játszószínházi foglalkozás: 650.- Ft/fő 

A vasárnapra lefoglalt jegyeket 
vasárnap 9.30-ig lehet átvenni 
a színház jegypénztárában.

A hétköznapi bábszínházi előadásokra 
jegyek is válthatók a színház jegypénz-
tárában.

A színház a műsorváltoztatás 
jogát fenntartja!
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Kiemelt támogatóink: 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma

Támogatónk:

Kartonpack Dobozipari Rt. 
Debrecen, Galamb u. 11.

Sok magyar népmesében fordul elő, hogy a főhős találkozik valakivel, 
aki segítséget kér tőle. Önzetlen tettéért cserébe a későbbiekben 

hálás viszonzást kap majd a megsegítettektől. 
Álljon most itt azoknak a neve, akik megkönnyítik meséink 

hőseinek útját a bábszínpadra!
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