


Még alig zártuk be az évadot, máris új mesék, 
történetek keresik a helyüket a bábosházban.  Az 
okos lány a nagyszínpadon tanakodik a Mátyás 
királynak adandó legfrappánsabb válaszokon, a 
Fülemüle keresi a fészkét a műhelyben, Az álla-
tok nyelvén tudó juhász beszélget a kicsi kígyóval 
a játszószínházban, mi bábosok meg meséljük a 
nyári élményeinket. 
Ti, gyerekek is ezt teszitek valószínűleg a napok-
ban, hiszen a tanév is elindult már. Ha már jól 
kibeszélgettétek magatokat, akkor gyertek el Hoz-
zánk, mert sok-sok izgalmas mesével, meglepe-
téssel várunk Benneteket.  S hogy mindarról, ami 
a Bábosházban történik, pontosan értesüljetek: 
a nyáron a honlapunkat is felfrissítettük, sőt a 
Facebokon is hírt adunk magunkról!

Szóval nagyon várunk Benneteket! 

Örömteli találkozásokat, élményekkel teli tanévet 
kívánunk mindannyiótoknak!

A Vojtina Társulata nevében 
Asbóth Anikó

Fortélyos feladványok és 
fülbemászó dallamok

Csató Kata rendező érdekes ötlettel állt elő. Az okos lány című klasszikus 
népmesét operettre hangolva, vérbő komédiával egybegyúrva állítja szín-
padra.

Sokféle típusú mesét rendeztél már, 
a magyar népmesék eddig hiányoz-
tak a sorból. Miért épp erre esett 
most a választásod?  

Valóban nem rendeztem még népmesét, 
kortárs közegben mozogtam inkább eddig, 
épp ezért kihívás ebben a műfajban a saját 
hangomat megtalálni.
Tulajdonképpen Asbóth Anikó igazgató 
kért fel arra, hogy egy magyar népmesét 
vigyek színre, az már az én döntésem volt, 
hogy konkrétan melyik legyen az. Régóta 
gyűjtöm egy füzetbe azokat a meséket, me-
lyeket egyszer majd színpadra szeretnék 
állítani. Az okos lány története is köztük 
volt.

Miért épp ez a mese?

Olyan előadást szeretnék, amiben megje-
lenik a humor, az irónia, amikor egy picit 
össze lehet kacsintani a gyerekekkel, sem-
miképpen nem a másik kicsúfolásából 
fakadó poénokat értem ez alatt. Helyzetko-
mikumok sokasága teremti meg reménye-
im szerint az ilyen szituációkat.
Az okos lány történetében a konfliktus-
helyzetre építve olyan shakespeare-i vi-
szonyrendszert alakítottunk ki, amelyben 
a fordított szerepköröknek köszönhetően 
vélhetően jól tudnak majd működni ezek 
a mechanizmusok. Mivel a mesében a 

dramatikus szál háttérbe szorul, ezért 
színpadi értelemben a szereplők közti vi-
szonyokból alakulnak ki az igazán érdekes 
bonyodalmak.
A szöveg és a látvány mennyiben se-
gíti ezt az elképzelést?

Amikor elkezdtem gondolkodni a meséről, 
mint leendő előadásról, és újraolvastam 
a történetet, az volt a benyomásom, hogy 
az operett világa áll legközelebb ahhoz 
a műfajhoz, amiben ez a történet ki tud 
bontakozni. Ennek tudatában arra kértem 
Mátravölgyi Ákos tervezőt, hogy az operett 
világa köszönjön vissza a látványban, de 



semmiképpen se konkrétan, hanem jel-
zésértékűen. Ezt követően Góczán Judit 
dramaturg megírta a szövegkönyvet. Mi-
után újra leültünk beszélgetni Ákossal, és 
felvázoltam előtte azt az ötletemet, hogy a 
színészeket maszkban képzelem el, egyre 
inkább a commedia dell’arte stílus került 
előtérbe.
Így alakult ki az a helyzet, hogy míg a 
történet negédességét, líraiságát a szöveg 
képviseli inkább, addig a szélsőségességét, 
stilizáltságát a díszlet.

A színészek játékában hogyan jele-
nik meg ez a kétfajta formanyelv?

Azt szeretném, hogy egyszerre legyen jelen 
az operett és a commedia dell’arte világa. 
Ami indokolttá tudja tenni ezt a kettőssé-
get, az a mozgás formanyelve. Mindez egy 
keretjátékban nyer majd értelmet, azaz a 
műfajok keveredését színpadi szituációba 
emelve indokoljuk meg.

Az előadásban nem szerepelnek bá-
bok. Miért?

A színház, bábszínház terének adottságait, 
a színészek személyiségét, gondolkodását 
figyelembe véve választok darabot, stílust, 
ez persze azt is jelentheti, hogy az eddig 
megszokottól teljesen mást szeretnék 
megvalósítani. Ebben a történetben a líra 
és az érzelmek kapnak domináns szere-
pet, a Vojtina Bábszínház nagyszínpadán a 
bábok méreteiknél fogva nem alkalmasak 
ezeknek a hatásoknak a közvetítésére. Egy 
60 centiméteres báb aurája 1 méter. Nem 
éreztem létjogosultságát annak, hogy eb-
ben a térben ezek a bábok megélnének. 
Más szempontból pedig érdekel az emberi 
test bábként való mozgatása, azaz a színé-
szek maguk lesznek a bábok.

Mit jelent számodra az okosság?

A józanság és a tisztánlátás jellemzi az 
okos embert, mely önmagában azonban 
semmit nem jelent. Nem pusztán csak az 
eszünkkel hozzuk meg a döntéseinket. Az 
okosság szélsőséges helyzete az okoskodás, 
a kettő között vékony a határvonal. Ahhoz, 
hogy ne billenjünk át egyikből a másikba 
folyamatosan kérdéseket kell feltennünk 
önmagunknak.

Az okos lány

Rendező: Csató Kata
Dramaturg: Góczán Judit
Zeneszerző: Rozs Tamás
Koreográfus: Gaál Mariann
Díszlet-, jelmeztervező: Mátravölgyi Ákos
Színészek: Hajdú Péter, Hell Krisztina, 
Kiss Gergely Máté, Reschofsky György, 
Telenkó-Oláh Tímea
Rendezőasszisztens: Nagy Mónika
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Agilis, érzékeny, önfejű, de kompromisszumkész, ha a szükség úgy hozza. 
Csató Katával bábosházunk legújabb, „Az okos lány” című előadásának ren-
dezőjével beszélgettünk, aki várandósságának hetedik hónapjában, másfél 
éves kislányával együtt érkezett a próbákra. 

Hogy érzed magad?
Köszönöm, kicsit fáradtan. Adél, a kislányom 
ma hajnal fél háromkor volt szíves elaludni.
Nagy harcaink vannak, határozott, erős egyé-
niségű gyermek, a dackorszak kellős közepén.

Te is ilyen gyerek voltál? 
Ó, én jó teremtés voltam. Jól tanultam, zongo-
ráztam, mindenben mindenkinek meg akar-
tam felelni. Ideális gyerekkorom volt egészen 
13 éves koromig, amikor is a szüleim elvál-
tak. Hirtelen kellett felnőnöm.

Most pedig egy a saját útját járó és a 
határokat feszegető személyiség be-
nyomását kelted. Tényleg ilyen vagy? 
Abszolút mértékben. Nem vagyok konfliktus-
kerülő, de a konfliktus előidézője sem szere-
tek lenni, holott néha úgy tűnik, az vagyok. 
Egyszerűen nem tudom nem szóvá tenni, ha 
igazságtalanság történik. Kompromisszumot 
is hajlandó vagyok kötni, ha az nem öncélú. 
Ezen a pályán ez elengedhetetlen.

Hogyan kerültél kapcsolatba a szín-
házzal, a bábozással?
Szentendrén nőttem fel, Budapesten jártam 
gimibe. A színházzal, a színészettel először ott 
kerültem közelebbi kapcsolatba. Sikerélmé-
nyekben volt részem, díjakat nyertem, nem 
volt kérdés, jelentkeztem a Színművészetire 

színész szakra, ahova azonban nem kellet-
tem. Borzasztóan megsértődtem, itt hagytam 
mindent, és kimentem fél évre Angliába dol-
gozni. Miután hazatértem, a Kolibri Színház 
Stúdióját kezdtem el, ahova felvételt nyertem 
annak ellenére, hogy kijelentettem: engem 
nem érdekel a báb. 

És hogy lettél rendező?
Mindig is érdekelt hogyan tudnám magam 
tovább képezni. Amikor Micsa Mónika, akivel 
korábban a Kolibri Stúdiójában ismertük meg 
egymást, bejelentette, hogy egy lengyelországi 
egyetem ösztöndíjas képzésére jelentkezik 
bábszínész, bábrendező szakra; Veres Andris, 
aki élt-halt a bábokért, és én vele tartottunk. 

A rutinnak hátat fordítva 
keresni a határokat

Beszélgetés Csató Katával



Mennyire határozza meg a gondolko-
dásmódodat az, hogy Lengyelország-
ban tanultál bábrendezést?
Tulajdonképpen ekkor kezdett el jobban 
érdekelni a bábszínház az élőszínháznál. 
Elsajátítottam a lengyel bábos gondolkodás 
alapját, amely azt képviseli, hogy egy tárgy 
megszemélyesítésekor annak matériájából 
kell kiindulni, azaz a tárgy tárgyiasságát kell 
hangsúlyozni, nem pedig figuratív megjele-
níthetőségét. Egyszerűbb példával élve, egy 
papírnak a papírságát kell kiemelni, amikor 
élővé tesszük, szemben azzal a kérdéssel, 
hogy milyen figura válhat belőle.
Rájöttem arra, hogy bábok segítségével sokkal 
több szinten tudok fogalmazni. 

Általánosságban mi jellemző a rende-
zéseidre?
Én nehezen tudom ezt megítélni, hiszen nem 
látom a munkáimat kívülről, de általában azt 
szokták mondani az előadásimra, hogy lírai, 
érzelmi szálakat pendítenek meg. Ez abból 
fakadhat, hogy többnyire saját élményanyag 
is belekerül az előadásba, tehát szubjektíven 
is érintett vagyok. 
Amikor rendezek, mindig az alapproblema-
tikát tartom szem előtt, ennek kibontásához 
keresem az eszközöket. Azt gondolom, a vi-
zualitás fontosabb a verbalitásnál, ezért arra 
törekszem, hogy szöveg nélkül is működjön 
a mondanivaló.
A célom mindenképpen az, hogy kerüljem a 
rutin megoldásokat, megőrizzem az impro-
vizációra való nyitottságot, az újat keressem, 
ezek nélkül nem is születhet hiteles színházi 
alkotás.

Az ESZME fontos szerepet tölt be az 
életedben. Mit takar ez a szervezet?
2006-ban 8 fő alapító taggal hoztuk létre az 
ESZMÉ-t (Európai Szabadúszó Művészek 
Egyesülete), mely eleinte a független alko-
tók adminisztratív, jogi háttérrel rendelkező 
érdekvédelmi szakszervezete volt. Tagjaink 

között bábosok, képzőművészek, iparmű-
vészek, írók, zenészek, táncosok és színhá-
zak is vannak már, akik szuverenitásukat 
megőrizve pályázhatnak produkciók megva-
lósítására, működésére. Az a célunk, hogy 
függetlenekként magas színvonalon tudjunk 
létrehozni és működtetni érvényes művészi 
előadásokat. 

2010-ben azt mondtad, egy évig szü-
netelteted a szakmát, hogy összegezz, 
gondolkozz, mérlegelj. Mivel töltötted 
ezt az egy évet?
Annak ellenére, hogy nem vállaltam bábszín-
házaknál rendezői munkát, végig dolgoztam. 
A FESZ (Független Előadó-művészeti Szövet-
ség) elnöki tisztét töltöttem be, az UNIMA 
Nemzetközi Bábművész-Szövetség Magyar 
Központjának elnökeként  dolgoztam, az 
ESZME elnöki ügyeit intéztem, tanítottam 
a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán, 
workshopokat tartottam pedagógusoknak, és 
a Színművészeti Egyetemen megkezdett PhD 
tanulmányommal foglalkoztam. 
Ez alatt az egy év alatt kérdésként tettem fel 
magamban többek között azt is, hogy intéz-
ményes keretek között vagy függetlenként 
kívánok tovább dolgozni. A jelenlegi gazda-
sági helyzetben azonban egyszerűen nem 
tehetem meg, hogy kizárólag csak eszerint a 
szempont szerint válogassak a munkák kö-
zött.    

Merre tovább?
A szokásos „társadalmi munkákon” túl 
rendezni fogok. Januártól Lengyelországban 
Szegedi Katalin „Lenka” című történetét ál-
lítjuk színpadra, tavasszal pedig a Budapest 
Bábszínházban „A kis Mukk”-ot. Ami újdon-
ság a rendezésen kívül, hogy elvállaltam a 
Színművészeti Főiskola bábrendező szakos 
hallgatóinak osztályfőnökségét. 
Mindezek mellett októberben születik meg a 
kisfiam, akit már nagyon várunk. 

Az ember számára nagy próbatétel betaní-
tani, megszelídíteni egy állatot. Évezredek 
óta teszi ezt kutyával, lóval, házi állataival, 
sőt ragadozókkal is. Az otthonba fogadott 
kis állatok (hörcsög, tengeri malac, nyúl, 
halak, apró madárkák, macska, kutyusok) 
viselkedését érti a gazda, ha már össze-
szoktak. Az igazán összenőtt ember-állat 
kapcsolatban pedig értik egymást a bará-
tok. Értik egymást? Hogyan beszélgetnek? 
Miképpen találják ki a másik gondolatát, 
vágyát?

Van egy népmesénk (Az állatok nyelvén 
tudó juhász), amelyben a legény jó té-
telének ajándéka az állatok beszédének 
értése. Jókat mulatozik a macskák civó-
dásán, a madarak csárogásán, a lovak 
nyeherészésén. Jól érzi magát, hiszen min-
dene van. Ebben a jóérzésben észre sem 
veszi, hogy nagy felhők gyűlnek a feje felett. 
Asszonykájával, szerető hitvesével ugyanis 
nem értik meg egymást.
Van-e titka a beszédértésnek? A titkot med-
dig tudjuk titkolni? Ha a titkot felfejtjük, 
eláruljuk, megszűnik a titokkal járó sok 
csodás adomány? 

Az állatok nyelvét ismerni az egyik legerő-
sebb vágya minden gyermeknek. Ha meg-
kaphatná ezt a tudást, vajon mire használ-
ná? 

Mesénk pajkos, huncut, komikus helyzet-
képeket felvonultató játékokkal mutatja 
meg juhászunk kedves, szeretetreméltó 
lényét. Igen ám, de e legény az emberek 
között cselekvőképtelen, „most ez miért” 
kérdésekkel körülvett, bizonytalan férfiú. 
Az útja nem göröngyös, csak rajta múlik, 
hogy felismeri-e, mit kell tennie.

Interaktív bábos kamarajátékunkat 3 éves 
kortól ajánljuk. 
A játszók a bábjátékban végig pajkos, vi-
dám, jókedvű MESÉLŐK, akik azt szeret-
nék a gyermek közönséggel megéltetni, 
amit már ők tudnak: az emberek között 
élnek olyanok, akik értik az állatok nyelvét, 
közel állnak az állatokhoz, nem élnek visz-
sza az állatok titkaival, életével. 
A játékban keveredik a vásári képmutoga-
tók, a kikiáltók, a mesemondók, a mutat-
ványosok formai és megvalósítási eszköz-
tára.

Agilis, érzékeny, önfejű, de kompromisszumkész, ha a szükség úgy hozza. 
Csató Katával bábosházunk legújabb, „Az okos lány” című előadásának ren-
dezőjével beszélgettünk, aki várandósságának hetedik hónapjában, másfél 
éves kislányával együtt érkezett a próbákra. 

A titok
(Miért jó, ha az ember érti az állatok beszédét?)
Interaktív bábos kamarajáték a játszószínházban



A gyermekek foglalkoztatásának jelentős 
szerepet adunk, főleg azokban a helyzetek-
ben, szituációkban, ahol erősödik a dra-
maturgiai váltás, a konfliktushelyzetek fo-
kozódnak. A gyermekekkel való közös játék 
célja: a fontos tartalmi egységek, szituációk 
előkészítése, ezek át- és megéreztetése.
A helyszínek nincsenek előre felépítve, 
szemünk előtt változik, épül fel a történet 
színtere. Az egymás után következő ese-
mények színtereit mindig az elmúlt szitu-
ációra építve bontjuk ki, az előző mindig 
inspirálja a következőt.

A térkialakítás, a hangkulisszák és a mu-
zsika komponálása, a helyszínek bené-
pesítése a játék során mindig hasonló 
algoritmusban követik egymást. Ez ad egy 
folyamatos és következetes „tér-képet” a 
gyermekeknek. Így már a második hely-
szín kialakításánál tudják majd, hogy mint 
résztvevőknek mi lesz a teendőjük:

1. Az helyszínek kialakításánál a felnőtt 
játszók mindig kikérik a véleményüket, az 
ötleteiket.
2. Ezekre a játszók azonnal reagálnak, a 
szituációt segítő ötleteket megpróbálják 
beépíteni.
3. A már kialakított látvány-képeket han-
gokkal ruházzák fel, melyek megalkotásá-
nál és lebonyolításánál sok esetben fontos 
szerepe van a résztvevő gyerekeknek. Rit-
mushangszerekkel, hangjukkal, testritmu-
sokkal, közös énekléssel teszik elevenné az 
adott helyszíneket.
4. Az így kialakított, és akusztikailag árnyalt 
helyszínen végül mozgással, dallal, hívó 
szavakkal idevarázsolják az itt lakókat, az 
élőlényeket. 

A bábos kamarajátékot három magyar nép-
mese felhasználásával alakítottuk játékká:
• Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese
• Karcsai népmesék: A király virágoskertje
• Zagyvarónai népmesék: Az ikertündérek

Bábszínházi eszközökkel fogalmazva a já-
ték során a gyermek számára a legegysze-
rűbben közvetíthetőek az alábbiak: 
- az adott szó kötelez, soha, semmilyen 
körülmény között fel nem adható, el nem 
árulható („Az ígéret szép szó, ha betartják, 
úgy jó.”)
- felelőtlenség a megszerzett tudást elpa-
zarolni 
- adott élethelyzetekben a fel nem ismert 
lehetőségek éretlenségről árulkodhatnak; 
egy párkapcsolatban, barátságban együtt-
élésre való alkalmatlanságot, gyengeséget 
tükrözhetnek; egymással szembeni türel-
metlenség, kíváncsiság azonnali kielégíté-
se nem vezet mindenkor elégedettséghez; 
illetve az egymásról és az életről alkotott 
véleményünket ne hamarkodjuk el.

Az állatok világa minden rezdülésében 
érzékeny, törékeny. Az ember megértheti 
őket, ha figyelemmel és szeretettel fordul 
feléjük.

A látvány a gyermekrajzok teljességre tö-
rekvő, síkszerű nyelvezetét idézi meg, mely 
épít a transzparenciára, a szimultaneitásra, 
a világot egyértelmű képletként, tiszta evi-
denciaként feltérképezni tudó képesség 
körvonalazására. Egy óvodás korú gyermek 
erre a mesére készült rajzaiból merítettük 
a vizuális ötleteket. A helyszínek, a szerep-
lők képi megformáltsága, a színszimbolika 
mind az 5 és fél éves fiúgyermek képeire 

épít. Négy oszlop jelöli ki a játéktér fő, köz-
ponti helyét. Az oszlopok fából faragottak, 
padlótól a mennyezetig érnek, mintegy 
tartják az eget. Ezeken az oszlopokon „fo-
gasok”, akasztók teszik lehetővé, hogy bár-
hol, bármilyen irányban, bármilyen ma-
gasságban kifeszítsünk anyagokat. A térben 
kifeszített függönyök metszik ki mindenkor 
e helyszíneket: lehatárolnak, paravánként 
szolgálnak, hátteret adnak, viharfelhőt 
tartanak. A mennyezeten elhelyezett füg-
gönysínek segítségével további párhuzamos 
tereket tudunk kialakítani. Innen függnek 
a fák, az égi testek, az égi tűz. Az árnyjáté-
kot is két-két oszlop közé kifeszített poklot 
jelentő piros textíliával jelöljük. E mögött 
lámpatestekkel tesszük érzékletessé a lenti 
világot. A függönyökre festett ornamentikák 
(szobabelső és ennek bútorai, ház külső, 
kerítés, …) a gyermekrajz mintájára bati-
kolt technikával készülnek.

Játékunk alkotói:
Író, rendező: LÁPOSI TERKA
Látvány-, jelmez-, bábtervező: BODOR JU-
DIT és LÁPOSI TERKA
Zeneszerző, zenei szerkesztő: ARANY ZOL-
TÁN
Mozgás, koreográfia: MAGI KRISZTINA
Báb-jelmezkészítő: NÁDASINÉ SZEGEDI 
ÉVA, KISS ANTALNÉ
Díszletkészítő: BODOR JUDIT, BÉRCZI KA-
TALIN, MOLNÁR CSABA, VINCZE BORBÁLA
Játszók:
VAD RÉKA/SŐRÉS RÓZA
BARKÓ RÉKA 
MAGI KRISZTINA/SŐRÉS RÓZA 
PÁLÓCZI ZOLTÁN
Muzsikus:
ARANY ZOLTÁN 

Láposi Terka



Játszószínházi lámpás 
 

Játszószínházi foglalkozások és előadások a szeptemberi-októberi hónapokban

Sok meglepetést tartogat az újév kezdete 
a játszószínházban. Alkotóműhelyünk 
az egységet keresi a sokféleségben, a 
sokféleséget az Egészben. Ez állandó 
folytonosságot és újrateremtést jelent. 
Szeretjük az ismétléseket is, hiszen úgy 
gondoljuk, hogy ez biztosítja a cselekede-
tek láncolatát, azt, hogy ezek a cselekede-
tek ne a végtelenbe fussanak, ne szűnje-
nek meg, hanem felismerhető mintákba 
rendeződve egy közös „kultúra” azono-
sítható mozzanatai legyenek. „Mi”-vé 
kovácsolódjon minden, amit adott idő-
pillanatban és térben közösen teszünk 
egy-egy játékunk során. A megjelenítés, a 
megélés kap kiemelt hangsúlyt az alkotói 
együttléteink alatt, melyben kötőerő az 
utánzás és a megőrzés mellett az értel-
mezés és az emlékezés. A játék a legal-
kalmasabb kerete, illetve alapja annak, 
hogy évezredek játék- és életszabályai 
szabadon, sokféleképpen, mindenki sa-
ját döntése útján váljon valamilyen cse-
lekvéssé, tánccá, dallammá, bábjátékká.
A játszószínházi játékaink minden for-
máját 3 éves kortól ajánljuk.

Kamara – bábkészítő
Időszak:
2012. szeptember 18. – október 31.
Csak kedd és szerdai napokon

Az állatok nyelvén tudó juhász című 
magyar népmese vígkedvű, tréfás, klasz-
szikus bábtechnikákkal előadott törté-
nete után bábkészítéssel várunk ben-
neteket. A 10-12 perces bábjáték során 
találkozhattok kesztyűsbábbal, maszk-
kal, kitömött asztali, hátulról mozgatott 
figurával, jelmezzel, botos-bábbal. S mi-
vel e mesének kulcsa egy embernyelven 
beszélő kígyó, ezt készítjük el közösen. 
Mindenkié olyan lesz, amilyet magának 
szeretne, és miután kipróbáltátok, haza 
is vihetitek. S a juhászt, a főszereplőt is 
megjelenítjük, de ennek mikéntje igazi 
színházi meglepetés. 

Kamara – táncoltató
Időszak:
2012. szeptember 23. – október 29.
Csak hétfői napokon

„Elmentem én a szőlőbe…” címmel 
a szüreti mulatság áll a központban e 
foglalkozásunk keretében. Ó, olyan sok 
vendég kér majd bebocsátást a szőlős-
gazdához, hogy bele lehet fáradni an-
nak elejébe, hosszába. Lesz itt hegedűs, 
gardonját ütögető vénasszony, sikítozó 
ifiasszony, szőlőjét kereső csősz, vőfély, 
no meg frászkarika. A lényeg, hogy sze-
resse mindenki a muzsikát és a táncot. 
Tibor gazda táncospárjával, Krisztivel és 
a muzsikussal, Arany Zolival szeretettel 
vár mindenkit.

Szertartás-színház – rítusjáték
Időszak:
2012. szeptember 24. –
november 16.
Csak hétfői napokon, előre egyezte-
tetve

 „Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbot-
tal jár a csősz.”- Szüretezés
A szüret idejéhez gazdag szokáshagyo-
mány tartozik, amelyben a munka és az 
ünnep összekapcsolódik. A 16-17. szá-
zadban szüret idejére a törvénykezést is 
beszüntették. A megélénkült szőlőhegye-
ken zenélés, nótázás, fegyverdurrogtatás 
hallatszott. A 20. századi szüreti szoká-
sokban eltérő korú, jellegű és eredetű 
agrárrítusok, maszkos és dramatikus 
szokások találhatók meg. 
A szüreti szokások mai formájukban 
a szüreti felvonuláshoz, menethez és 
a bálhoz vagy mulatsághoz kötődnek. 
A gazda házánál este trakta volt (bir-
kapörkölt, pogácsa és bor), amit a vég-
zéstánc, a mulatság zárt. Közvetlenül a 

szüret után gyakori volt az ifjúság szüreti 
bállal végződő felvonulása. 
Tokaj-Hegyalján a 17-19. században az 
ünnepségek elsősorban felvonulásra, a 
Bacchus-kultuszra utaló elemeket tar-
talmaztak (Tokaj-Hegyalján a baksus: 
hordóra ültetett piros ruhás férfibábu lo-
pótökkel). A borkirály a múlt században 
más magyar területeken is szerepelt. A 
menet vezetői, a vőfélyek, sáfárok (To-
kaj-Hegyalja), táncmesterek (Gyöngyös) 
a céhes világ és a lakodalom tisztségvise-
lőire utalnak. A felvonulás alakoskodásra 
is módot nyújtott. A maskurások részben 
a szőlőművelés mozzanatait jelenítik 
meg (csőszjátékok), részben genre-
figurák (török, szerecsen, kisasszony, 
drótostót, vándorárus, úrfi, cigány, 
medvetáncoltató).

A szüret a szőlő leszedési időpontjának 
helyes megválasztását, a szőlő musttá 
való feldolgozásának különféle módjait, 



a must erjesztését és a mindezekkel kap-
csolatos egyéb tevékenységeket jelenti. A 
szüretben testesedik meg a szőlőtermelő 
egész évi gyümölcse, a termés, amelynek 
minőségét, mennyiségét ezeken keresz-
tül értékét- nagymértékben tudják befo-
lyásolni a szüret idejének jó meghatáro-
zásával és a feldolgozás módjával. Ezért 
lett kiemelt ünnepnap a szüret megkez-
dése.
A szőlőfajták szokásos érési idejük sze-
rint koraiak (Irsai, Zenit, Kékoportó, 
Rizlingszilváni stb.), középérésűek 
(Chardonnay, Kékfrankos, Szürkebarát, 
Leányka stb.), illetve kései érésűek (Fur-
mint, Hárslevelű, Olaszrizling, Kadarka, 
Cabernet stb.) lehetnek.
A szüret segítséggel végzett társas mun-
ka.
Kezdőnapja, illetve kezdőhete a 18-19. 
században hagyományosan meghatá-
rozott volt, amelyet a városi és községi 
tanács, hegyközségi elöljáróság, s nem 
utolsósorban a földesúri járandóság 
szedésének rendje és módja határozott 
meg. A Mihály napjától (szept. 29.: az 
Alföld több vidékén, Eger környékén); 
Terézia (okt. 15.: Erdélyben és a Du-
nántúl nagyobb részén, Mátraalján); Gál 
(okt. 16.: Erdélyben); Lukács (okt. 18.: 
Borsod megyében); Orsolya (okt. 12.: 
Kőszeg vidékén); Simon-Juda napjáig 
(okt. 28.: Tokaj-hegyalján) tartó szüret-
kezdetben a szőlőfajták érési idejének 
helyi tapasztalatai is tükröződtek. A köz-
hírré tett szüretkezdet után a szőlőhegy 
felszabadításával, a hegykapuk megnyitá-
sával láthattak a szedéshez. 
Aki vendégünk lesz rítusjátékunknak, 
része lehet egy tréfás hangulatú, tüzes 
muzsikájú szüreti bálnak.

Bölcsőszínház – Tipegő program
Időszak:
2012. szeptember 21-től minden hó-
napban egy hétvége

Babusgató című foglalkozásunkkal új-
ból minden hónapban várjuk a kisgyer-
mekeket és szüleiket. 
Az együttlétek sikere arra késztet, hogy 
a legkisebbeknek szóló programunkkal 
kapcsolatos gondolataimat megosszam 
olvasóimmal.  

A művészetek segítségével, helyesebben 
a művészet eszközeinek értő felhaszná-
lásával a legkisebbekkel foglalkozni a 
következő évtized felgyorsult felfedezése 
lesz. Véleményem szerint azáltal, hogy 
világunkban a kommunikáció legerőtel-
jesebben a képek felé teremti meg a fej-
lődés irányát, még inkább gondolkodóba 
ejti majd az alkotókat, a kutatókat, a 
csecsemőket és a kisgyermeket befogadó 
intézmények munkatársait (bölcsődék, 
bábszínházak, családotthonok, …). A 
gyermekek 0-3 éves korig tartó fejlődési 
szakaszát 2003-ban kulturálisan a leg-
elhanyagoltabb területnek nyilvánították 
Európa számos országában. Már ekkor 
több nemzet együttműködésével prog-
ramok, kutatások indultak, hogy kifür-
késszék: milyen színházi tevékenységek 

azok, melyek hatékonysága elhozhat egy 
a kulturális különbözőségeket alapul 
vevő, de döntően a legkisebbeknek szóló 
sokszínű világmegismerést.

Ennek a korosztálynak készítendő já-
tékok kimeríthetetlen tárházát rejtik a 
felfedezésre váró területek. Aki „színpa-
di” játékra vállalkozik a legkisebbekkel, 
saját művészetén túl sok minden mással 
is meg kell ismerkednie. Lélektan, visel-
kedés mechanizmusok, emberismeret, 
pedagógiai metodikák … - sokféle mű-
veltségi tartalomban való elmélyedés vár 
rá. Úgy gondolom, és három évtizedes 
pedagógiai alkotómunka után lemerem 
írni, hogy kötelező! Nem elég, „az én 
gyermekem akkor ezt úgy reagálta le, … 
” élménye. Ez a tapasztalat (is!) elen-
gedhetetlen, de nem elégséges. Minőségi 
időre, vagy ahogy a lélektan fogalmaz, 
osztatlan figyelem gyakorlására elismerő 
kommunikáció kiművelésére (bátorító, 
dicsérő, becéző), kötődő nevelési meto-
dikák megismerésére van szükség… - és 
annyi minden másra. A művészeknek 
természetesen nem lehet célja a teljes 
lélektan, antropológia, néprajz tudomá-
nyának ismerete. 

A leglényegesebb fejlődéslélektani néze-
teknek, hatásoknak, fázisoknak azonban 
birtokába kell lennie annak, aki a mű-
vészet eszközeivel élni és tevékenykedni 
szeretne e kisdedek között (kisded: Vajda 
Zsuzsanna gyermekpszichológus ezzel 
az elnevezéssel illeti az 1-3 éveseket). 
S talán abba is mélyebben bele kellene 
vetnie magát a játékos kedvű felnőtt-
nek, hogy a rítusokról, szertartásokról 
milyen nézetek, kutatások születtek az 

elmúlt években, hiszen számos tudós 
összehasonlításokat végzett természeti 
törzsek és gyermekeink fejlődése kö-
zött. Következtetéseiket pedig érdemes 
a mindennapok életvitelébe, ünnepeibe, 
s művészetébe is megismertetni, illetve 
megéltetni (Hirarion Petzold, Gabriele 
Ramin, D.W. Winnicott, Martin Schus-
ter, Clifford Geertz, Carlo Severi, Anne-
Christine Taylor, Pléh Csaba, Mary 
Douglas, Simon Baron-Cohen, Feuer 
Mária, Vass Zoltán, Jacques Maguet, 
Arnold van Gennep, Claude Lévi 
Strauss, Vajda Zsuzsanna).

Esztétikai szabályok, művészi célok, 
színházi konvenciók eltörpülnek amel-
lett, amit az élet eszenciáira való kiéle-
zettség adhat ezen életkorú gyermekek 
között: felfedezés, kíváncsiság, megértés, 
értelmezés, szemlélődés, álmodozás. S 
a befogadásról, a nézői létről még emlí-
tést sem tettem: mi zajlik benne, mit lát, 
mit érzékel? Nem tárol korábbi mentális 
képet az elméjében, de keresi-e a játék 
során az elrejtett tárgyat, meddig néz 
kitartóan egy képet, felélénkül-e az ér-
deklődése, ha egy megszokott inger után 
másikat lát …?

Évtizedek óta válaszokat keresek arra, 
hogy milyen módon strukturálódik 
bennünk gyermekségünk, s gyermeksé-
günk idején milyen módon jön felszín-
re az univerzum, a teljesség. A színház, 
a bábművészet komplexitása alkalmas 
a világra teremtődés legkisebb részleté-
nek is a megélésére. Igen, a legkisebb, 
a legapróbb részletek kifejtése, játszása 
az, ami motivál, hiszen a legelemibb 
rész is hordozza a teljességet. Ha pedig 



Hányadik évadunkat is kezdjük 2012 
szeptemberében?
Lássuk:
- a Kálvin téren álló bábosházunk 11. évad-
ját, mivel 2011 novemberében költöztünk 
új székhelyünkre. 
- Az 1993-ban Debrecen városa által hiva-
talosan bábszínházzá nyilvánított színház 
viszont, ha innen kezdjük a kronológiát, a 
20. évadját kezdi.
- A Vojtina Bábszínház történetének, ha az 
alapítás dátumát tekintjük a mérték első 
állomásának, ez a 37. évadja.

Bárhonnan is tekintjük jelenünket, min-
denféleképpen egy évtizednél több a meg-
kezdett évadok száma a Vojtinában. Amióta 
pedig itt élünk a Kálvin téri színházunk-
ban, a kiállítótermünkben közel 70 tárla-
tot nyitottunk meg. Minden kiállításunkkal 
valami titkot szeretnénk feltárni: titkokat 
a színház és bábszínház látványtárából, 
mindennapi világunk képi gazdagságából, 
képzeletünk láthatóvá tett teréből. 

Ez az év is hoz meglepetést. Négy tárlat 
keretében gondolkodunk még mindig a 
bábozódás témakörében. Meghívottaink 
időrendben:
- ősz idejében Bodor Judit iparművész, 
bábtervező, 
- 2012 novemberétől 2013. január köze-
péig Horváth Mari animációs filmtervező 
és rendező, 

A pillangó árnyéka 
 

Bodor Judit és Láposi Terka kiállítása a Vojtina Bábszínházban

- 2013. január végétől Olekszandr 
Bilozub, díszlet- és jelmeztervező,
- tavasztól hagyományosan, immár har-
madik alkalommal a Medgyessy Gim-
názium és Művészeti Szakközépiskola 
jelmez- és díszlettervező assziszten-
seinek képi installációi, imaginációs meg-
oldásai, képi metaforái láthatók.

Első kiállításunkat 
2012. szeptember 20-án délután 14 
órakor 
A pillangó árnyéka címmel 
nyitjuk meg.
E rendhagyó tárlat Bodor Judit és Láposi 
Terka közösen megálmodott háromdi-
menziós képe a bábozódásról.

Bodor Judit bábszínházunk egyik sokat 
foglalkoztatott bábtervezője. 
Debreceni alkotói útját a színpadi előadá-
sokkal kezdte: Dr. Doolittle és az állatai 
(1998.), Pinokkió (1999.), Kendzsebáj 
menyegzője (1999.), Tökmag Tom és 
Hórihorgas Tom (2001.), Mától fogva 
Hüvelyk Mátyás (2002. társterv.), Tündér 
Lala (2003.), Fehérlófia (2005. társterv.), 
A fülemüle (2008.), A király, a macska és a 
hegedű (2010.).
2002-től a játszószínház művészeti mű-
helyének is alkotótársa. A következő ka-
mara- és dramatikus játékaink tervezője: 
A csudakard története (2002. társterv.), 
Az állatok nyelvén tudó juhász (2007. 

a csecsemő és a kisded korosztály lélek-
tanát vizsgálom, akkor a legegyszerűbb, 
legelemibb tárgy, a legtisztább hang, a 
legharmonikusabb gesztus érthetőségét 
kell játékba hozni. A gyökerek játékba 
hívása, az anyanyelvi tisztaságú átgon-
doltság vezethet értelemhez. S ez azért 
is fontos, mert a legkisebbek folyama-
tosan „világot” építenek, a már tapasz-
taltból értelmeznek, ezt az új „tudást” 
pedig automatikus, konvenciók nélkül 
beemelik következő játékaikba. S ez a 
legfontosabb, a tanulás, a világismerés 
folyamata, mely során bizalommal van 
az iránt, aki ebben őt segíti. Csak a fel-
tétel nélküli bizalom után alakít ki alkotó 
kapcsolatot. Természetesen játékba ágya-
zott kontaktusról van szó. S még valami 
elbűvöl ezen életkorú gyermekeket látva: 
nem csak egy másik emberrel képes új 
világot létrehozni, hanem elsősorban 
saját magával. Láthatatlan (a felnőttnek 
közvetlenül ritkán érzékelhető), saját vi-
lágot alkot magának, amelyben minden 
megtörténhet. Imaginációs terek ezek, 
me-lyekben folyamatosan a saját maga 
alkotta szimbólumokkal operál. 

A bölcsőszínházban jelen van a szülő. Én 
nem a gyermekmegőrző szerepet támo-
gatom ezekben az élethelyzetekben, ha-
nem a teljes figyelemmel játékba lépő, a 
helyzetekben feloldódó résztvevőt. A szü-
lő alkotói játszótársa legyen gyermeké-
nek és a gyermekével játszó művésznek. 
Csak így jöhet létre a bizalommal telt 
hármas egység a gyermek – szülő – mű-
vész között. Ez az aktív, performativitást, 
magas szintű improvizációt igénylő 
játék-kapcsolat visszacsatolások egész 
sorát eredményezi, mert mindenki hat 

mindenkire. Az együttlétben minden 
önmagát jelenti, minden megismételhe-
tetlen, egyszeri, csak ott és akkor élhető 
meg azoknak, akik éppen együtt van-
nak. Kérdés: mitől színház a majdnem 
egyénre bontott színjátékok sora? Meg-
teremthető a jelenlévők egy-egy pillana-
tának közösségivé tétele, illetve milyen 
drámai elemek azok, amik egyszerre és 
külön-külön is hatnak, még akkor is, ha 
az egyén benne a legfontosabb?  Tetten 
érhető-e egy-egy színházi pillanat egy-egy 
ritmus, mozdulat, hang komponálása 
során?

Összetett képlet az, amely színházi jelen-
ségként definiálhatja a bölcsőszínházat. 
Számomra vezérfonal Erika Fischer-
Lichte állítása, miszerint: a színház, akár 
a rítusok és szertartások, mindig is az 
identitás-alkotás, - képződés és - átala-
kítás bemutatásának, megtestesülésének 
és szemléltetésének tere volt. 
Vágyam, hogy bölcsőszínházunk egy má-
sodik játékkal bővüljön a Vojtina új évad-
jában. Ennek ismertetését a következő 
részben szeretném megosztani Önökkel, 
Veletek.

Addig is jó játékot, szép pillanatokat kí-
vánok!

Láposi Terka



társterv.), A vén kutya (2008.), Hamuban 
sült pogácsa (2009.), Babusgató (2009. 
társterv.), Hol jártál, báránykám? (2011.), 
Babszem Jankó (2012.).
A következőkben Bodor Juditot egy róla írt 
tanulmányom felhasználásával szeretném 
bemutatni (megjelent: Láposi Terka: Tit-
kok az anyagban. Bodor Judit iparmű-
vész bábszínházi kalandja, Magyar Ipar-
művészet, Budapest, 2008. 2.).

Bodor Juditnál minden együtt van, ami 
a színházi jelenléthez szükséges: kiegyezés 
az élet misztériumával, mélységes alázat 
a természet törvényeivel szemben. De az 
anyagok viselkedéséről szerzett tapasztala-
tok tárházával is rendelkezik. Áttekinthető 
és mégis rejtelmes rétegzettséggel bíró 
szellemi utat járó művész. Az anyagban 
való következetes gondolkodás jelenti szá-
mára a legnagyobb kihívást. A felfedezés 
és alkotás, a kísérletezés és tudatosítás, 
de mindenekelőtt az anyag és a szellem 
kapcsolatának keresése juttatja el egy-egy 
alkotói út után az általa létrehozott műal-
kotáshoz.
Számára – az elmúlt három évtizedet vé-
gigtekintve – három út létezik a „megtes-
tesülés”, a testté öntés, az anyagban való 
megszólalás, megszólaltatás során. Az 
egyik, amikor a kiinduló pont a gondola-
tiság. Ehhez társít formát, színt, anyagot. A 
másik során az anyag adott. Kísérletek út-
ján megkeresi ennek az őt inspiráló anyag-
nak a leglényegesebb viselkedési kódjait, 
felfejti jelentésrétegeit, s csak ezek után jut 
el a szellemi magig. A harmadik az ember 
örök játékos kedvének, a homo ludensi 
énjének útja: adott egy felület, adott egy 
grafikai elem, egy tér, olykor egy mozdulat, 
és ehhez társít formát, anyagot, megtalálva 
bennük az elindító üzenetet. A gondolat-

tal játszani számára mindig érdekesebb, 
mint megküzdeni az anyaggal, és mégis a 
küzdést választja szinte minden színházi, 
bábszínházi tervezésénél. Bodor a formát 
belülről érzi, az anyag metamorfózisa 
zajlik kezei által. Birtokában van az anyag 
sokszínűségének, folyamatosan kísér-
letezik, az anyag titkait, a megtestesült, 
látható és fogható matériát boncolgatja, 
hogy ezeket megfejtve eljusson a szellemi 
lét dimenzióiba.
Mint iparművészt a tárgyak világán túl 
a bábszínház mágikus tere vonzza. A 
bábokhoz rendelt mozgás, hang, fény 
megváltoztathatja a tárgy rendeltetését és 
jelzésértékét. Többletjelentéssel, „életér-
zettel” ruházódik fel az a tárgy, ami báb-
ként hangsúlyossá válik egy játékban, egy 
előadásban. Az épített színházi térben, 
ahol többnyire nincs természetes fény, az 
irányíthatóság izgatja, a fény irányt mutató 
lendülete tartja éberen. Mit, miért és ho-
gyan „építsen” meg, hogy a „csodatevés” 
létrejöjjön? A „sohasemmeghalni” állapo-
tának látványelemekkel való megjelení-
tése egy művész számára nagy kihívás. A 
bábszínház lényege pedig nem más, mint 
a mesék örökérvényű igazságtételeit játék-
ban érzékeltetni, megéltetni.
A báb figurája, mint formába sűrített jel 
választ kell adjon az eljátszandó szerep, 
karakter minden elemére. Ez az igazi 
mágikus alkotói folyamat: megtalálni az 
összetevőket (színt, anyagot, formát, tö-
meget) egy szellemi karakterhez; átlépni 
a formálás menetében az eredeti alkotó-
részekhez való viszonyulást; radikálisan 
megtisztítani az eddigi anyag-élmények, 
tárgyak emlékképeit és saját világot építe-
ni. Kilépni a lineáris időből, felrúgni a va-
lós időt és létrehozni a színházi, örök idő-
keretet. A folyamat tehát, amiben Bodor 

építkezik, az élő anyag új formai nyelvének 
keresése, mely a metamorfózisok terében, 
egy mágikus térben, a bábszínházban kap 
értelmet. Nála az anyag él. Ennek az „élő” 
anyagnak igyekszik minden részét kibon-
tani, az eddigi konvenciókat legyőzni, és 
átértelmezve elénk tenni, hogy felmutat-
hassa: itt van egy eddig még nem érezhető, 
nem tapintható és látható „valami más”. 
Egy új anyag, új, de az archetípusokat ma-
gában hordozó jelentéssel. 
Hite szerint minden művészben létezik a 
tárgyat készítő ember (homo faber), a ját-
szó ember (homo ludens) és a szépséget 
kutató, megérinteni vágyó ember (homo 
aestheticus). Az anyag talán nála ezért 
is egyszerre kihívás, játékszer és szolga. 
Gondolathordozónak tekinti az anyagot, s 
így bármelyiket szereti megmunkálni, le-
gyen az selyem, fa, üveg, homok, gyapjú, 
műanyag vagy akár szurok, mivel gondo-
lathordozónak tekinti. A tiszta, egynemű 
anyagot kerüli, az anyagtársítás a sajátja. 
Szívesen hozza kapcsolatba a szurkot az 
üveggel, a hamut a gyönggyel, a háziport az 
aranyfüsttel, a jeget a tűzzel, a követ a fény-
nyel, a nylont a nehéz bársonnyal, a fémet 
a leheletfinomságú organzával. A váratlan, 
meghökkentő társítások viszont nyugalmat 
árasztó figurákká, bábokká, színpadképek-
ké, installációkká állnak össze. Spirituális 
kéznyomok, az emberi szellem által átlé-
nyegített és nemesített egyéniségek lesznek 
bábjai, alkotásai, melyek mind a természet 
törvényeivel való kiegyezés elkerülhetetlen 
kapcsolatát keresik az adott (mesei, szín-
padi, imaginációs) térben. A sokféle és 
egyszerre jelenlévő anyag tárggyá neme-
sedve egyenlővé válik az élő-élet törvénye-
ivel. Ezernyi rész rakódik formává (Bodor 
Juditnál a titkok mindig a részletekben rej-
lenek!), áthatják egymást, és átalakulnak 

pillanatba sűrítve, önmagukat megmutató, 
de saját törvények szerint ható új egésszé, 
lélekkel telt tárggyá (bábbá). 
Kezdetben, a bábszínházi „korszak” előtt, 
a természet erőit igyekezett „befogni”, 
megszelídíteni. Oltárt formált a víz - tűz 
- levegő - föld őselemeknek. Mandalákat 
„írt” minden olyan anyagból, melyek kont-
rasztba hozzák, adott pillanatban és térben 
megidézik, itt és most láttatják, kapcsolat-
ba hozzák a múlandóságot a maradandó-
sággal, a pillanatnyiságot az örökkévaló-
sággal, a kibékíthetetlent az összeillővel, 
a születést a halállal. Sorozatokat hozott 
létre homok, kavics, por, rozsda, fémszál, 
üveg felhasználásával. Befogta a fényt, tük-
rök által fókuszálta az útját, és élő, lélegző 
„mandalákat” hozott létre. Kapcsolata a 
fénnyel alkotói éveinek elején is lényeges 
volt. Megformálta, megpróbálta „uralma” 
alá hajtani, átültetni más, szokatlan di-
menziókba, ahol a felfoghatatlan átalakul, 
megjelenik. Ez a korszaka a rátalálásokról, 
az összeütközésekről, a belenyugvásokról, 
engedelmességről szól. Énjét ekkor még 
a „belelátni a föld kérge alatt forrongóba, 
utolérni a napot, elkapni a szirom köny-
nyedségének libbenését” irányította. Eszé-
vel, kezével, lelkével megtanulta, hogy az 
anyag él. Ezzel a tudással érkezett meg a 
bábszínházba, ahol e tudás párosul a kép-
zelettel.
Elmondása szerint materializált moz-
gáshangszereket épít, ahol a tárgy, a báb 
mozgásával, anyagiságának összetevőivel, 
formájával „beszél”. Nincs „csak úgy” álla-
pot az ő világában. Jelentéssel bír minden 
textil, fém, csipke, szín. A látványelemek 
és bábok térbeli összeépítése szigorúan 
következetes. Színpadképeivel mágikus 
képeket igyekszik létrehozni, ahol a tudat-
talan folyamatok is közvetlen tetten érhe-



tők. Szimbólumok nyelvén szólni, a mesék 
nyelvén érteni olyan, mint a szellemi lét 
üzenetét anyagba önteni. A történet nem 
itt és most, nem a racionális és reális világ 
síkján játszódik, hanem másik közegben, 
dimenzióban, atmoszférában, ahol nem 
a megszokott szabályok, törvények érvé-
nyesülnek. Ezt a szintet keresi bábjai-val, 
színpadi tereivel.

Mi inspirált kettőnket A pillangó árnyé-
ka című kiállítás megrendezésére? 

Egy leheletnyi időt fel lehet e fogni?
Egy leheletnyi finomságú ’H’ hang megje-
leníthető-e?
Az áttetsző légben keletkezett huhog, su-
hog, zuhog, piheg, liheg, milyen színeket 
rejthet?
A lepke szárnyának leheletkönnyed moz-
dulása megrajzolható-e?
A lepkék, a pillangók szárnyairól visz-
szaverődő fény különös színjátékait a 
tudósok is figyelemmel kísérik, ugyanis 
számos lepke trükköket hajt végre a fény-
nyel. „Fényjátékokat” tudnak, melyek 
evolúciós előnyt biztosítanak számukra. A 
szárny „fotonikus kristályként” viselkedik, 
nanoléptékű (a nano előtag görög eredetű, 
jelentése: „törpe”) szerkezeten fényinter-
ferencia lép fel. Tehát szelektív fényvissza-
verésre képes a lepke szárnya. A lepkeszár-
nyak funkciója: repülés, „Napkollektor”, 
kommunikáció, rejtőzködés. S ami még 
fokozza e lények csodáját, hogy három fő 
biológiai célra használják fel szárnyszíne-
iket: optikai jeladásra, rejtőzködésre és a 
hőmérsékletük szabályozására. (Műszaki 
Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 
és a MTA kutatásai a Fizikai Szemlében, 
2007.4.)

S az imágó? 
A biológiában imágó a neve a rovarok 
utolsó fejlődési fázisának. A teljes átala-
kulás (holometamorfózis, pete-lárva-báb-
imágó, azaz kifejlett rovar) esetén bábból 
való kibújás utáni szakasz, illetve a rész-
leges átalakulásnál az utolsó vedlés utáni 
szakasz.

Tehát imágó a teljesen kifejlődött, nemző-
képes szárnyas rovar. 
A mindennapi nyelvhasználatban azonban 
(latin) imágó „kép”, „hasonmás” jelentést 
hordoz. Ez olyan alkotás, amely valami-
lyen test, rendszerint egy fizikai tárgy vagy 
egy személy hasonlóságát mutatja meg, 
„adja vissza”.
1
De jelenthet még: 
- imago cerea (latin) Viaszbábu
- imago vocis (latin) Visszhang
- imago, inis f (latin) Árnykép, halott ár-
nya, látomás, álomkép, elképzelés, képzet, 
gondolat, kép, arckép, mellszobor, kép-
más, hasonmás, alak, látvány, visszhang.
Hm?
A Vojtina kiállítótermében egy háromdi-
menziós kép…egy képzeletbeli ködfosz-
lány fehérekkel, feketékkel, tükrökkel, 
üvegharanggal. 
Emléknyomok? 
Eleven emlékezet?
Talán ez is.

A kiállítás látogatható: 
2012. november 11-ig.

Láposi Terka

Az idei évben a Grimm testvérek ha-
gyományának ápolására különös fi-
gyelmet szentelnek a mesemondók, 
épp 200 éve, 1812. december 20-án 
jelent meg a Grimm mesék első ki-
adása: a Gyermek- és házimesék első 
kiadás első kötete, melyet az UNESCO 
felvett a világörökségi listájára is.

Az ötlet, hogy a 2012-es év a Grimm 
mesék ünneplésének jegyében teljen, 
az Európai Mesemondó Szövetség 
2011-es konferenciáján egy walesi 
mesemondó felvetése alapján szüle-
tett meg.
Ki ne hallotta volna a Jancsi és Juliska, 
a Hófehérke és a hét törpe vagy a Ha-
mupipőke történetét? És kinek ne jut-
na eszébe azonnal a Grimm testvérek 
neve, akiknek köszönhetően széles 
körben elterjedhettek ezek az immár 
klasszikussá vált mesék? 
A mesék számtalan feldolgozásban 
kísérik végig életünket, ismerjük, 
szeretjük, gyerekkori emlékeink fű-
ződnek hozzájuk, de vajon mennyire 
ismerjük az ezeket népszerűvé tevő 
testvérpárt? 

A német Jacob (1785–1863) és Wil-
helm Grimm (1786–1859) nyelvész 

és népmesegyűjtő volt, akik szigorú 
vallásos nevelésben, vidéken nőttek 
fel. Később a Marburgi Egyetemen 
filológiát tanultak, itt kezdte el őket 
tudományosan is érdekelni a német 
népmesék szerepe a nemzeti iroda-
lomban.   

Mivel a népmesék sajátossága, hogy 
szájhagyomány útján terjednek, ezért 
idővel területenként számos változata 
alakulhat ki ugyanannak a történet-
nek. A Grimm testvérek több tucat 
kéziratot az otthonukba hívott mese-
mondók előadásai alapján jegyeztek 
le és írtak át. 

A Grimm fivérek által gyűjtött mesék 
bejárták az egész világot, több mint 
100 nyelvre lefordították, és számta-
lan alkalommal feldolgozták őket.
Különféle műfajokat is megihlettek az 
eredetileg felnőtteknek szánt mesék, 
melyek idővel a gyerekszobába szo-
rultak. Ma talán nem is akad olyan 
gyerek, aki ne ismerné ezeket a tör-
téneteket. 
Bábszínházunkban is több alkalom-
mal mutattunk be Grimm meséket. 
Az alábbi felsorolásból kiderül, hogy 
melyek voltak ezek.

Grimm mesék a Vojtinában
A 2012-es év világvége jóslatain túl egy másik esemény miatt is emlékezetes 

lesz az utókor számára. Idén ünnepeljük a Grimm mesék 200 éves születését. 



Piroska és a farkas – 1980
Tervezte – rendezte a Vojtina társulata

Hamupipőke – 1990
Rendezte: Szabó Tibor
Tervezte: Szász Zsolt

Csipkerózsika – 1999
Rendezte: Kovács Ildikó
Tervezte: Krzyzanowsky Sofia

A vitéz szabólegény – 2002
Írta: Kocsis Rozi
Rendezte: Sramó Gábor
Tervezte: Fazekas Antónia

A farkas és a hét kecskegida – 
2007
Írta: Kolozsi Angéla
Rendezte: Kuthy Ágnes
Tervezte: Fodor Viola

Hamupipőke – 2011
Írta: Gimesi Dóra
Rendezte: Kuthy Ágnes
Tervezte: Mátravölgyi Ákos

Több programmal is csatlakozunk az 
idei évadban a Grimm meséket ün-
neplők táborához. 
A német Fórummal együttműködve, 
a Goethe Intézet támogatásával né-
met és magyar nyelvű mesemondó 
versenyt rendezünk, valamint ven-
dégünk lesz az erfurti Erfreuliches 
Theater novemberben a Piroska és a 
farkas című gyerek és az ugyancsak 
ezt a címet viselő felnőtt előadásával. 
Grimmékre emlékezünk a 2007-ben 
bemutatott A farkas és a hét kecske-
gida című előadásunk felújításával is, 
melyet tavasszal tűzünk újra műso-
runkra. Ne gondolja senki, hogy nem 
tartogat számunkra meglepetéseket 
ez a mese! Akárhányszor veszi kezé-
be az ember Grimmék történeteit, 
mindig biztos lehet abban, hogy talál 
bennük újabb és újabb érdekes rész-
leteket. Olvassunk és nézzünk tehát 
(újra) Grimmet!

„Gyere Gyuri Győrbe, 
Győrkőc Fesztiválra!”

Bábszínházunk társulata az idei 
évben sem csak pihenéssel töltötte 
a nyarat. Győrben jártunk július 6. 
és 8. között, ahol a Vaskakas Báb-
színház szervezésében a Győrkőc 
fesztiválra kaptunk immár máso-
dik alkalommal meghívást. 
A Grosschmid Erik tervezte rene-
szánsz játszótér játékaival szóra-
koztattuk az aprónépet, melyeket 
a debreceni gyerekek már jól is-
merhetnek évadnyitó és évadzáró 
alkalmainkról.

A Győrkőc fesztivált első alkalom-
mal 2008-ban rendezték meg, 
2010-ben kiváló művészeti feszti-

válnak minősítették, 2012-ben pe-
dig megkapta a Nyugat-Dunántúl 
Kiemelt Turisztikai Rendezvénye 
kitüntető címet.

Vajon mi az oka ezen megtisztelő 
címeknek? Elég csak a fesztivál 
plakátjára pillantani: „10 helyszí-
nen 1000 program, zsebpénz nem 
kell, mert ingyen van!” – hirdették 
a szervezők, belépőként csupán 
egy felbecsülhetetlen értékű mo-
solygós fotót kértek. 

A színvonalas fesztivál ideje alatt 
minden egyes program a gyerekek 
örömét szolgálta, akik a három 
nap alatt hangos zsivallyal vették 
birtokba a várost. 

Bár a harmadik nap végére, - és 
azt hiszem, ezt mindannyiunk 
nevében mondhatom - derekasan 
elfáradtunk, el nem mulasztanánk 
a következő alkalmat, hogy újra 
részesei lehessünk ennek a nagy 
forgatagnak.



Varázsceruza
Ismét itt az ősz, véget ér a nyári szünet, elkezdődik egy újabb év az iskolák-
ban, óvodákban, mindenki igyekszik egyre okosabbá válni. Bábszínházunk-
ban is elkezdődik egy újabb év, amelyben először az okos lány történetével 

ismerkedhettek meg. Biztosan hallottátok már az okos lányról szóló 
népmesénket, aki ügyes válaszaival megoldja a király furmányos feladvá-

nyait, és ezzel annyira ámulatba ejti őt, hogy az a palotájába hívatja, de nem 
akárhogyan….

Arra kérünk Benneteket, hogy hallgassátok meg még egyszer figyelmesen a 
mesét, és rajzoljátok le nekünk a király és az okos lány találkozását.

Alkotásaitokat 2012. szeptember 28-ig személyesen vagy postai úton 
juttathatjátok el a Vojtina Bábszínházba (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.). 
Képeitek hátoldalára ne felejtsétek el ráírni a saját neveteket, életkoro-

tokat, iskolátok nevét és címét, otthoni telefonszámotokat vagy egyéb 
elérhetőségeteket, illetve a rajzpályázat címét: 
Az okos lány és a király találkozása

Képeitek közül Csató Kata, az előadás rendezője és Mátravölgyi Ákos, az 
előadás tervezője választják majd ki a számukra legkedvesebbeket. A kivá-

lasztott képek alkotóinak jutalma egy 3 fős családi belépő Az okos lány című 
előadásunkra, valamint egy az előadásról készült fotó, melyet az alkotók és a 

színészek aláírásukkal látnak el.

Jókedvű rajzolást kívánunk!
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