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Óvodás bérlet 

Négy előadás – ajánlott életkor 3-12 éveseknek 

 Rózsa és Ibolya  

 A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

 Égen-földön mese 2. 

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték 

 

Iskolás I. bérlet 

Négy előadás – ajánlott életkor 6-12 éveseknek 

 Rózsa és Ibolya  

 Kalózkaland  

 Égen-földön mese 2. 

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték 

 

Iskolás II. bérlet 

Három előadás + 40 perces Színházi Nevelési Program – ajánlott életkor 10-18 éveseknek 

 Kalózkaland  

 Égen-földön mese 2. 

 Rózsa és Ibolya 

Az előadásokhoz a látottakat feldolgozó drámaóra kapcsolódik. Ezek témája: előadáselemzés, 

társművészetek szerepe a bábszínpadon, mesei értelmezések és napjaink aktuális helyzeteinek 

egymásra találása,… 

A három megajánlott előadás messzemenően képvisel olyan újszerű színházi megoldásokat, valamint 

olyan izgalmas élethelyzetek értelmezését, melyekről korhatár nélkül érdemes egymással beszélgetni.  

 

Választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 Batu-tá kalandjai 

 A tündérléptefű 

 Genezis  

 Boldog képek 

 Ki hol lakik? 

 Iciri-piciri mesék 

 

Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

KAMARAJÁTÉKOK: 

 Hamuban sült pogácsa 

 Hol jártál, báránykám? 

 A vén kutya 

 Babszem Jankó 

 A csudakard története 

 A titok 

 

SZERTARTÁS-SZÍNHÁZ – Rítusjátékok: 

 „Elmúlt a nyár, itt az ősz,…” - Szüretezés 

 „Menjünk el a látására!” - Betlehemezés  

 „Illik a tánc a farsangnak,…” - Farsangi alakoskodás 

 „Szíp kerekek forogjatok” - Pünkösdölés 

 

 



Az előadások ismertetői 

 

Rózsa és Ibolya (Színháztermi előadás) 

Rózsakirály, az emberek uralkodója háborúból tart hazafelé, amikor a tündérek tiltott erdejébe 

téved.  A Tündérkirály – életéért cserébe – újszülött fiát kéri. Így kerül Rózsa, az emberfiú 

Tündérországba cselédnek, ahol felcseperedvén Ibolyába, a Tündérkirály lányába lesz 

szerelmes. Ám a varázstalan embervilág és a mágikus tündérföld ősidők óta szemben áll 

egymással… Legyőzheti-e egy szerelem az évszázados viszályt? Szerethet-e egy tündérlány 

egy emberfiút? Kitarthat-e egymás mellett két fiatal, ha az egész világ ellenük fordul? 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Játszószínházi kamarajáték) 

Krajcár gyémántból, még ez is fele az egésznek? Hm! A krajcár nem gyémántból, hanem 

rézből, ritkán ezüstből készült. A gyémánt a legtisztább, a legkeményebb törhetetlen drágakő, 

fénye tökéletes, színszórása a legmagasabb. Miféle kincs ez? S pont egy ilyen különleges 

fénymagocskát talál a játszani is szerető, a reggeleket vidáman köszöntő kakas. Öröme 

határtalan. Hangos kukorékolása még a Napot is mosolyra fakasztja, s vele kacag és 

bolondozik a kutyus, a cicus, de még az olykor szomorkás gazdaasszonya is. Ez a lárma 

azonban felbőszíti a mérhetetlenül lusta, undok, zsugori szomszédságot. S ezzel nem csak a 

mulatozásnak, hanem mindennek vége! 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Égen-földön túl (Színháztermi előadás) 

Kedves utasaink! Kérem, kapcsolják be biztonsági öveiket, a Vojtina 504-es természetőrjárata 

ismét útnak indul! Járművünk nem akármilyen csodajárgány: földön-, vízen-, égben járó, 

sugárhajtású, álomkerekű, felhők fölött repülő, a tenger alatt tengeralattjáró. Idegenvezetőnk 

három huncut manó: szelekkel játszó viharlidérc, szende tavitündér, kalandvágyó barlanglakó 

kobold. Ritka, furcsa lények, és nagy bajban vannak! Ha az emberek nem vigyáznak a 

természetre, elpusztulnak ők is, pedig milyen sok lenne a dolguk! Virágzó fákon szirmot 

bontogatni, tengerben, tóban tisztaságot tartani, hegyeket építeni, völgyeket vágni… 

Idegenvezetőink segítségével meglessük, mi történik a felhők fölött, lemerülünk a tenger 

fenekére, sőt, a föld gyomrában is látogatást teszünk. És ha elég bátrak vagyunk, talán 

kijavíthatjuk, amit az emberek elrontottak: megmenthetjük a manókat, és kicsit szebbé 

tehetjük a világot.  

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk!  

 

Kalózkaland! (Színháztermi előadás) 

Előadásunk a képzelet tengerének kalandos világába hajózik, ahol a játszók maguk teremtik 

meg meséiket és hőseiket. Most a sors úgy hozza, hogy nem a gyerekek, hanem az apukák 

találnak rá a játék örömére.  

Felidézik és újraélik gyermekkorukat, amikor még a játékban a képzeletük teremtett meg 

mindent. A szemünk láttára alakul át egyik pillanatról a másikra a játék tere, itt szinte bármi 

lehet bármiből. 

A játék során megismerünk egy matrózt, akiből a véletlen folytán kalózkapitány lesz egy 

mesebeli tengeren.  Hajónkon, a Csukán utazik a szépséges Floripondia kisasszony is, akibe a 

kalózkapitány fülig szerelmes lesz. Hihetetlen dolgok történnek kapitányunkkal és 

legénységével, de minden kalandot rengeteg humorral, játékkal élnek át. A kalózokkal együtt 

mi is eljutunk egy kincses szigetre, tengeri csatába kerülünk, és az se jelenthet gondot, hogy 

hajónkon tűz üt ki, így legalább sült krumplit és forró csokit horgászhatunk a hajóraktárból.  

Az előadást 7 éves kortól ajánljuk! 



Választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 
Batu-tá kalandjai 

Ki is ez a Batu-tá? Ez bizony jó kérdés! Afrikában született gyerekember ő, aki most lépked (vagy 

inkább úszik?) a felnőttek világa felé, hiszen a tenger túlsó partján próbálna szerencsét.  Az 

mindenesetre biztos, hogy nagyon hasonlatos a mi Vitéz Lászlónkhoz, már ami a vidámságát, 

életrevalóságát illeti. Útnak is indul, ám a túlpart nem fogadja hősünket tárt karokkal… 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Tündérléptefű 

Tudtátok, hogy jó, ha van a háznál egy szekrénymanó? Például mert rendet tart a ruhák között vagy 

segít elűzni a mindent felfaló molylepkéket. Feltéve, ha hajlandó megkeresni a Bűvös Kertet, ahol 

Csillag Boris boszorkány lépte nyomán nyerik el a virágok varázserejüket. Ha elhozza onnan a 

tündérléptefüvet, a varázserejű ólevendulát, megmentheti az Elfelejtett Szekrény lakóit a molylepkék 

pusztításától. 

Cókmók, a magának való morgolódó vándormanó nekivág a kalandos útnak. Kitartás, bátorság és 

jószívűség kell ahhoz, hogy célhoz érjen. Az előadásból megtudhatjátok, lesz-e valaha is Cókmókból 

jószívű, molyirtó szekrénymanó. 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Genezis 

A teremtés gondolatát állítjuk középpontba ebben az előadásban, melyet a nagyváradi Lilliput 

Társulatával közös workshop keretében valósítunk meg Cristian Pepino rendező irányításával. Honnan 

jöttünk, hová tartunk, mi dolgunk a világban…szöveg nélküli előadást tervezünk, melyben összetett 

bábok, – báb-test részek – teszik lehetővé a metamorfózisokra épülő jelenetsorok felépítését, mellyel 

az ifjúsági és felnőtt korosztályhoz szeretnénk szólni.  

Az előadást 14 éves kortól ajánljuk! 

 

Boldog képek 

Mesénk egy faluról szól, ahová, ha betérünk, mosolygós emberek néznek ránk. Egy faluról, ahol a 

lányok viselete a tündérekéhez hasonlít. Egy faluról, ahol éjszakánként boldogok az emberek álmai, és 

ahol még a macskák is boldogan pödörgetik 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 

völgyében, Palócföldön található, Magyarországon. Gyertek velünk Boldogra, a boldogság titkát 

keresni! 
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Ki hol lakik? 

Hol laknak az állatok? Barlangban? Fészekben? Víz alatt? Kövek között? Mindenki lakik valahol, 

olykor mégis előfordul, hogy valaki elvész. Eltéved. Nem talál haza, főleg ha igazán azt sem tudja 

megmondani, hogy ő kicsoda, micsoda… 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 
 

Iciri- piciri mesék 

„Ajaj, hol volt, hol nem… 

Volt egyszer egy 

iciri-piciri házacska; 

ott lakott egy iciri-piciri 

kis macska…” – ugye ismerősek ezek a sorok? 

Móricz Zsigmond verses meséiből kerekítettünk zenés-mesés előadást az ovisok számára. A szereplők 

természetesen emberi tulajdonságokat mutatnak, így találkozhatunk a bumfordi farkassal és a butuska 

gidákkal is. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 



Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

 
KAMARAJÁTÉKOK: 

 

Hamuban sült pogácsa 

A hamuban sült pogácsát akkor kapjuk, ha nagy út előtt állunk. Testi, szellemi, lelki táplálék 

egyszerre, hiszen erőt ad még egy csipet morzsa is belőle. A kenyér pedig „a gondtűrő emberé, aki vet, 

arat, akinek malma van, tűzhelye, hitvese, akinek temploma, hite van” – mondja a mese. S milyen 

nehéz megküzdeni azért, hogy legyen mindenkor az asztalon! A küzdelem pedig olyan sokféle lehet. 

Ennek indultunk utána játékunkban, ennek a sokféleségnek. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Hol jártál, báránykám? 

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 édesanyja ölébe. Az ember gyermeke meg? Mi a 

csoda történik vele? Hová indul az, aki már nagyobbacska, és megunta, hogy teddide-teddoda 

legényke legyen? Három magyar népmesét hívunk segítségül, hogy a legkisebbekhez szólva, 

könnyesen, de mégis a népek bölcsességét alapul véve utazzunk a mesebeli világok között, s választ 

találjunk kérdéseinkre! 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

A vén kutya 

Kerekerdő közepén minden esztendőben, mindig ugyanazon a napon és órában találkát ad egymásnak 

négy jóbarát: a kutya, a malac, a macska és a ló. Igen ám, de most mindegyikük elkésik, ennek viszont 

nagy ára van. Elvarázsolódnak, összekeveredik rajtuk minden, így furcsa, eddig még sosem látott 

lényekké válnak. Vajon mit kell tenniük, hogy visszakapják eredeti bőrüket, külalakjukat? Ők négyen 

most a régi idők vásárt járó, történeteket megelevenítő „figurásai”. A négy barát meséi pedig: A vén 

kutya, Kacor király, A kismalac és a farkasok és A szürke ló című magyar népmesék. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Babszem Jankó 

„Uram, Teremtőm, legalább akkora gyermeket adj, mint egy máknyimák!” A szántóvető feleségének 

fohásza meghallgatásra talál, megszületik az induri-pinduri Babszem Jankó! Aki nem nyitja óriásira a 

szemét, az bizony meg sem látja. Jankó akár egy babtokban is elhálhatna, de olyan nyugtalan, 

csínytevő, izgő-mozgó, rettentő erejű, sokevő figura, hogy sohasem alszik. Inkább kalandra megy, s 

lesz belőle ökörnyál, farkas-ördög, tolvajkulcs, láthatatlan szellem. Furcsa fickó: mindent ki akar 

próbálni, ami elé kerül, mindent jókedvvel figyel, vizsgál. Olyan, mint egy igazi babszem: azonnal, 

hatalmas lendülettel kicsírázik, ha víz és fény éri. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

A csudakard története 

Álmot látni nagy dolog! Hát még titokként őrizni azt mindenki előtt! A Kardos fiú bajba is kerül 

emiatt. Hiszen sem anyjának, sem a Burkus királynak, sőt, még a magyarok királyának sem mondja el 

álmát. Hogy miért nem? Mert mindennek megvan a maga ideje, és a rábízott üzenettel, feladattal nem 

lehet sáfárkodni, türelmetlenkedni. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

A titok (Mire jó, ha az ember érti az állatok beszédét?) 

Ki ne szeretné megérteni kedvenc állatkájának beszédét? Vajon az állatok értenek-e emberül? Titkok, 

rejtélyek és kacagtató helyzetek sokaságán keresztül vezet mesénk, melyben számos állat megjelenik: 

kutyák, macskák, bárányok, lovak, szarkák, kakas, farkas. No, és mindennek az elindítója egy kicsi 

kígyó. 

S miért jó, hogy a juhász érti az állatait és azok viselkedését? Történetünkből mindez kiderül. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 



SZERTARTÁS-SZÍNHÁZ – Rítusjátékok: 

 

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

Mikor minden gyümölcs megérik, a kisbíró harsány dobolással várja a szüretelőket 

huncutságokkal, kópéságokkal tarkított bálra. A mulatságnak vendége lesz a héthatáron 

csodált borbély mester, a jósolni tudó cigányasszony, a táncos és fürge lábú törpe pár. No, de 

a bálba hivatalos még a szőlőcsősz, muzsikus uramék és minden rangú-rendű szerelmespár,…  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Betlehemezés: „Menjünk el a látására!” 

Karácsony havában ünneplőbe öltözve, narancs- és fahéjillattal, s szép énekekkel várunk 

Benneteket a Játszószínházban, hogy együtt készüljünk a Nap fordulójára. Mesélünk Jézuska, 

vagy ahogy népünk a régi időkben mondta, a Fénykrisztus születéséről. A betlehemi 

templomban megtáncoltatjuk a három pásztort, a gonosz Heródes királyt és megidézzük a 

napkeleti bölcseket. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Farsangi alakoskodás: „Illik a tánc a farsangnak, minden rongya fityeg annak” 

Egy csúfszájú, nagyhangú asszonyságnak elveszett a mindentudó, számokat is felismerő 

kecskéje, a szomszédnak a táncos medvéjébe éppen most került valami kórság és meg sem 

moccan, a cigányasszony jósolna ugyan tenyérből is, de nincs, aki bátran vállalná sorsának 

ismeretét. No, annyi minden furcsaság történik velünk e farsangi napokban, hogy legény 

legyen a talpán, aki azt kibírja!  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Pünkösdölés: „Szíp kerekek forogjatok”  

Pünkösdkor nászát üli minden a teremtett világban. Az ég kapui kinyílnak, a fény szinte 

felszív, felemel minden lent, földön lakót a magasba. S kikből lesz a királyi pár? 

Harmatszedés, fésülködés, bothúzás, kakasütés, zsákban futás izgalmai után eldől, kik 

alkalmasak rá.  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rózsa és Ibolya, avagy a magyar Rómeó és Júlia 

 

Bartal Kiss Rita neve nem ismeretlen bábszínpadunkon. Az évadban 

két teljesen eltérő hangvételű mesének is színpadra álmodója. Ősz 

közepén a nagyváradiakkal közös koprodukcióban születik meg a 

Tündérléptefű, mely egy manócska otthonra találásáról szól, október 

elején pedig a Rózsa és Ibolya népmesét viszi színre a rendezőnő, 

mely évadunk első bemutatója lesz. 

 

 

 

Hogyan esett a választás a Rózsa és Ibolya mesére? 
A bábszínház hivatalossá válásának 20. évfordulója alkalmából Asbóth Anikó igazgató az 

évadot egy ismert magyar népmese színrevitelével szerette volna kezdeni. A Rózsa és Ibolya 

népmesét ő választotta, én pedig örömmel mondtam igent a felkérésre A mese bábszínpadi 

változata már látható volt korábban a Stúdió K-ban Balla Zsófia dramaturg és Fodor Tamás 

rendező munkájaként, illetve a Budapest Bábszínházban Gimesi Dóra feldolgozásában, és 

Kovács Géza rendezésében. 

 

Hogyan szólal meg majd a színpadon ez a szerteágazó, többféle formában létező mese? 
A Gimesi Dóra által írt szövegkönyvet vettük alapul, mely a magyar népmese különböző 

változatainak, valamint Arany János, Arany László, Lakatos Menyhért irodalmi 

feldolgozásainak felhasználásával készült. A Budapest Bábszínház előadásához képest, amely 

két felvonás volt, a miénk megőrizve az eredeti történetszálat sűrítettebb, rövidebb lesz. 

 

Ha röviden össze kéne foglalni, szerinted 

miről szól a mese? 
Két különböző, ellenséges világ lakóiról, 

akik közül két fiatal – a klasszikus Rómeó és 

Júlia történethez hasonlóan – szerelmes lesz 

egymásba, melyet azonban a körülöttük élők 

elleneznek. 

Sajnos ez a kettészakítottság édes hazánkra 

is jellemző. Azt szeretném, hogy a nézők 

megnézve az előadást rádöbbenjenek arra, 

hogy az ellenségeskedés micsoda ostobaság.  

 

Hogyan képzeltétek el az előadás 

látványvilágát? 
A díszlet- és bábtervező Hoffer Károly, aki 

idén végzett bábszínész szakon a 

Színművészeti Egyetemen, olyan 

látványvilágot képzelt el, ahol a tündérek és 

az emberek világa élesen elkülönül a bábok 

tekintetében. Kihasználva a Vojtina 

színháztermének méreteit óriás bábokkal 

fognak dolgozni a színészek, ahol a tündérek 

lebegése és az emberek földhözragadtsága 

fizikailag is megjelenik majd.  



 

A karakterek mozgásának megtalálásában Nagy Viktória Éva a Hepp Trupp családi 

bábszínház tagja segít a színészeknek. 

Elvonatkoztatott lesz a díszlet. Plafonra rögzített függönycsíkok segítségével fogjuk 

megalkotni az adott helyszíneket, legyen szó erdőről vagy akár palotáról. 

 

Mi jellemző az előadás zeneiségére? 
A hazai alternatív zene egyik különleges képviselője, Kiss Erzsi a darab zeneszerzője, akivel 

korábban már dolgoztam együtt A kékruhás kislány története című előadásban. Sajátos zenei 

világa – amely magánhangzók furcsa összeszövéséből, többszólamú halandzsa nyelven szólal 

meg – tökéletesen megidézi azt az atmoszférát, amit szeretnék. 

 

Milyen korosztálynak szánod az előadást? 
A nagyóvodás korúaktól bárkinek. Az életkori sajátosságok, az előadás hossza, a mese 

bonyolultsága, a drámai helyzetek szempontjából úgy gondolom, ez a korosztály már kellően 

érett érzelmileg, hogy befogadja a látottakat. 

 

Rózsa és Ibolya 
A magyar népmese különböző változatainak, valamint Arany János, Arany László, Lakatos 

Menyhért irodalmi feldolgozásainak felhasználásával írta: Gimesi Dóra 

Rendező: Bartal Kiss Rita 

Díszlet-, bábtervező: Hoffer Károly 

Zeneszerző: Kiss Erzsi 

A zeneszerző alkotótársai: Dudás Zsombor, Pápai István 

Koreográfus: Nagy Viktória Éva 

Játsszák: Fehérvári Péter m.v., Hajdú Péter, Hell Krisztina, Kiss Gergely Máté m.v.,  

Megyeri Béla, Nagy Mónika, Reschofsky György, Telenkó-Oláh Tímea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Egy tizenöt éves lázadó kamasz szemével látom a világot.” 

 

 

 

Rendez, tervez, zenét szerez és játszik… mindez egy személyben 

HOFFER KÁROLY, aki a sok szerep közül most a Rózsa és Ibolya 

című előadás tervezőjeként mutatkozik be nálunk.  

 

 

 

 

Idén nyáron diplomáztál a Színművészeti Egyetem színművész-bábszínész szakán. Hogy 

érzed magad az iskola falain kívül? 

Nem nagyon fogom még fel ezt az állapotot. Az egyetemen annyit dolgoztunk, hogy azt 

gondoltam ennél csak könnyebb lesz majd végzés után, de tévedtem, rengeteg a munka, nem 

panaszkodhatom.  Ami tényleges különbség az iskolai évekhez képest – ahol a kísérletezés 

szabadságát élveztük – a munkáltató elvárása, ami érthető, hiszen a hivatásos 

bábszínházaknak négyéves kortól a felnőtt pedagógusig minden igénynek meg kell tudnia 

felelni. Nem nagyon látok bele a rendszerbe, még csak tanulom a műfaj intézményi 

működését.    

Nagyon örülök annak, hogy egy időre kiszakadtam a budapesti létből, és itt nálatok 

dolgozhattam. Szeretem a Budapest Bábszínházat (2013 óta a társulat tagja – szerk.), de az a 

fajta kollektív együttlét, amit nálatok tapasztaltam, hogy a különböző szekciókban dolgozók 

összejárnak, beszélgetnek, nálunk nem tud megvalósulni.       

 

Alig fejezted be az egyetemet máris ismert lettél a szakmában 

rendezőként és tervezőként egyaránt a Semmi című előadással. 

(Az interjút követően nem sokkal az előadás elnyerte a 

Színikritikusok Díját a 2012/2013-as évad legjobb gyerek- és 

ifjúsági előadás kategóriában. – szerk.) Mindemellett 

zeneszerzőként és zenészként is bizonyítottál már. Honnan 

gyökerezik ez a sokoldalúság?  
A dolgokat a maguk komplexitásában szeretem látni, ezért is 

kezdett el érdekelni a rendezés. Vizuálisan gondolkodom 

többnyire, aminek szöveg szinten történő kibontásában nagy 

segítségem Gimesi Dóri, dramaturg. 

A rajzolás és a zene mindig is érdekelt. Kapuváron születtem 

1985-ben, a soproni Líceumban érettségiztem, de mellette tizenkét 

évet tanultam zeneiskolában hegedülni, saját vonósnégyesben 

játszottam. Amikor a továbbtanulásról kellett dönteni, választanom kellett, hogy milyen 

irányba indulok el. Döntöttem, és felvételiztem az Iparművészetire és a Képzőművészetire, de 

egyikre sem vettek fel. Így kerültem Szombathelyre, ahol 2007-ben végeztem a főiskolán 

tanító-rajztanár szakon művészetpedagógia és népi kismesterségek képzéssel kiegészítve. Itt 

találkoztam először a bábbal, mint műfajjal, amely mindent magába olvasztott, ami engem 

érdekelt. A diploma után 2007-ben egy évadot a Kolibri Színház stúdiójában töltöttem. A 

tanáraim Szívós Károly, Török Ágnes, Tóth József rugdostak el a Színművészeti felvételijére, 

ahol 2013-ban végeztem színművész-bábszínész szakon.  



A következő évtől pedig a doktori képzésben szeretném továbbfolytatni a tanulmányaimat, a 

zene dramaturgiai szerepét vizsgálva a bábszínpadon. Az egyetem elvégzése után a Budapest 

Bábszínház társulatának tagja lettem, ahol rendezek, tervezek és játszok is. A zenélés sem 

maradt abba. Az osztálytársaimmal együtt alapított Hups Crew nevű formációban hegedülök, 

akikkel közösen egy bábetűdökből álló előadást is létrehoztunk, Jam címmel. 

 

Mely terület áll hozzád a legközelebb az előbb említettek közül? 

Kevésbé érzem magam elhivatott színésznek, a rendezés sokkal jobban foglalkoztat az utóbbi 

időben. Az egyetemen át szerettem volna jelentkezni bábrendező szakra, de nem volt rá 

lehetőség. Akármilyen területen is dolgozok azonban, mindig számtalan kérdést fogalmazok 

meg az épp aktuális munkáról. Színészként azt a kapcsolódási pontot keresem, ami összeköt 

engem személyesen a szereppel. Nem hiszek abban, hogy külön lehet választani a szerepet és 

a szerepet formáló színész személyiségét, hiszen a színész saját magából dolgozik. Az 

egyetemen Zsótér Sándortól tanultunk sokat arról, hogyan lehet a színpadon sallangok nélkül 

létezni.  

 

Ezt az elvet követed színészként és rendezőként is? 

Amikor a Semmit rendeztem figyeltem arra, hogy ne egy az egyben mutassak be valakit 

olyannak, amilyen. Az emberek hibáznak, nem szentek, de mindenkinek megvan a maga 

igazsága a saját rendszerén belül, épp ezért nehéz mérlegre állítani bárkit is külső 

szemlélőként. Gimesi Dóritól tanultam szintén azt az igazságot, hogy az emberekről nem 

állítani kell, hanem kérdéseket kell feltenni. Egy tizenöt éves lázadó kamasz szemével látom a 

világot. A kedvenc mondatom az, hogy „nem tudom”. Megpróbálom figyelni az embereket, 

és a látottakat visszaforgatni a munkámba.       

 

Ha mindenkinek igaza van, akkor az igazság relatív fogalommá válik.  

Attól, hogy mindenkinek igaza van a saját rendszerén belül, még nem kérdőjeleződik meg egy 

egyetemes igazság létezése. Katolikus családban nőttem fel, rendszeresen jártam misére, nem 

külső kényszer hatására. Egyre jobban elkezdett azonban zavarni, hogy egyes papok a 

prédikációjukban kinyilatkoztatnak, a tutit akarják megfogalmazni. Nem hiszek abban, hogy 

bárki is képes erre, sokkal izgalmasabbnak találtam azoknak a fiatal papoknak a 

mondanivalóját, akik kérdéseket tettek fel. Azt gondolom, hogy egy olyan rendszer vesz 

bennünket körül, amit mi nem látunk át, csak feltételezéseink lehetnek róla. Az egyetemen az 

egyik vizsgaelőadásom épp erről a feltételezésről szól, arról, hogy vajon mi emberek hogyan 

képzeljük el Istent.   

 

Milyen további munkák várnak rád a közeljövőben? 

A legközelebbi bemutatóm, október 18-án lesz, Az iglic, a Budapest Bábszínházban Tengely 

Gábor rendezésében.  

2014 januárjában kerül színre a Trisztán és Izolda szintén a BB-ben, melynek bábtervezője 

vagyok.  

Márciusban pedig Kolozsi Angéla: Unokák a polcon című darabjában kezdek próbálni, 

melyet Schneider Jankó rendez. 

Kecskeméten bábszínészekkel és egy szimfonikus zenekarral fogom színpadra állítani 

Muszorgszkij Egy kiállítás képei című művét, melynek rendezője és tervezője is vagyok egy 

személyben. Az előadás bemutatója: 2014. március 14.  

Jövő áprilisában Gimesi Dórival dolgozunk újra együtt. Az előadás az idősekről szól majd 

road movie stílusban.    

 

 



Egy vándorszínész útjai  
- Interjú Fehérvári Péterrel - 

 

A Rózsa és Ibolya című előadásunk egyik főszereplője, Fehérvári 

Péter, akit Rózsa királyfi megformálójaként most először láthat a 

közönség színpadunkon. Az erdélyi születésű, kolozsvári 

színművészeti főiskolát végzett fiatalember másfél éve dolgozik 

szabadúszóként Magyarországon.  

 

 
 

Szabadúszóként az embernek meg kell tanulnia „eladni” magát. Ha egy szerződés reményében 

beszélgetned kell egy rendezővel, akkor mit mondasz el magadról?  

Ahány interjú, annyiféle beszélgetés. Rutint ugyan szerezhet benne az ember, de egészen kitanulni 

soha nem lehet. Én negyedik éve vagyok Magyarországon, ebből másfél éve szabadúszó nagyon 

gyenge szerencsével, mert nem tudom, hogy hogyan, és hol kell kopogtatni. Egy színész, ha 

szabadúszó, a tehetsége mellett kapcsolatokra is van szüksége. Sokat számít az is, hogy hogyan tudod 

„eladni” magad. Én nem hiszek abban, hogy többet kéne mondanom magamról, mint ami vagyok, 

pedig néha azt érzem, hogy kellene. Aki mindig „eladja” önmagát, az mindig csak egyféle tud lenni. 

Azokat a párbeszédeket szeretem, amikor egy igazgató arra is kíváncsi, az önéletrajz adatszerűségén 

túl, hogy hogyan gondolom el a saját világom színházát.  

 

 

Mit mondanál abban az esetben, ha ezt megkérdeznék? 

Abban a színházban hiszek, ahol a színész van a középpontban, pontosabban színészek csapata. Azok 

a próbafolyamatok okoznak problémát, ahol a hitelesség foka kevés. Érthető módon a rendezőnek az a 

feladata, hogy a színészt visszafogja időnként, de ennek is vannak különböző szintjei.  

 

 

Vannak-e olyan szerepek az eddigi pályafutásod alatt, amelyek a legkedvesebbek voltak 

számodra? 

Minden szerep kedvemre van abban a pillanatban, amikor játszom. Sokféle műfajban és szerepben 

állhattam színpadra, nehéz lenne ezek közül választani. Voltak orosz drámák, század eleji bohózatok, 

operettek, shakespeare-i drámák. Inkább olyanokat tudnék sorolni, amelyek az életem egyes 

fejezeteiben voltak meghatározó jellegűek.  

Az egyik ilyen főiskolás koromból a Csókolj meg, Katám! című musical volt. Azért gondolok rá jó 

érzéssel, mert az osztályunkat egy csapattá kovácsolta.  

Fontos, szintén főiskolás koromból, az Uray Péter által rendezett Vérnász című mozgásszínházi 

előadás, melyben Leonardot, a szeretőt játszhattam. Olyan szerep volt és olyan előadás, amelybe képes 

voltam belehalni. De még mielőtt megkérdezed, nincs szerepálmom, soha nem is volt.  

A főiskolán sok mozgásszínházi előadást hoztunk létre Uray Péter, koreográfus-rendezővel.  Később 

az ő vezetésével, az osztálytársaim megalapították az M Stúdió nevű mozgásszínházi formációt, 

melyben én majdnem négy évig voltam társulati tag. A mozgásszínházi előadásokban a színész a 

testével bánik, de ugyanakkor a jelenlétével játszik. Érdekes helyzet, amikor megfosztanak az 

elsődleges kommunikációs eszközödtől, ilyenkor színészként csak egy szöveg nélküli történet 

birtokosa vagy.  

Prózai szerepek közül Arthur Miller Édes fiaim című drámáját tudnám kiemelni, melynek az egyik kis, 

de a történet szempontjából kulcsszerepét játszhattam.  

 

 

 

 

 

 



Hogy kerültél a pályára? 

A családban, a felmenőim között egyáltalán nem volt művész. Sepsiszentgyörgyön, Székelyföldön 

születtem, itt is nőttem fel. Anyám kémia-fizika szakos tanár, apám korábban sportoló volt, majd 

elektromérnök a vasútnál. Tanulmányaimat a reáltantárgyak, főként a matematika határozta meg. A 

középiskolát matematika-fizika, intenzív nyelv és informatika osztályban végeztem. Az elemi iskola 

éveitől kezdve szertornáztam és kosaraztam, aztán nyolcadikban előkerült apám gitárja, megtanultam 

rajta játszani, és ezzel a társaság középpontjába kerültem, ez aztán hozta magával a színjátszást és a 

szavalóversenyeket.  

 

A matek nem nagyon ment, kellően link is voltam a tanuláshoz. Turpis pedagógusként anyám egyszer 

elkapott a tévé és a számítógép között, és számon kért. Mivel a zene és a tánc foglalkoztatott, 

szerettem volna továbbra is ezekkel foglalkozni. Sajnos egyikhez sem volt meg a kellő alapképzésem, 

a felsőfokú szakirányú tanulmányok megkezdéséhez pedig szükségem lett volna rá. Édesanyám azt 

javasolta, hogy próbáljak meg olyan pályát választani, és ahhoz keresni egyetemet, főiskolát, amely 

ötvözi a zenét és a táncot a versmondással, amelyben korábban már voltak sikereim.  

Megfordult ugyan a fejemben a koreográfus szak, mivel azonban erre csak Budapesten lett volna 

lehetőségem, és a szüleim ezt nem tudták volna finanszírozni, a kolozsvári színművészeti főiskolára 

jelentkeztem prózai tagozatra. Főiskolás koromban aztán olyan jól ment a dolgom, hogy több színház 

előadásába vendég művészként ugrottam be. Végzés után Nagyváradról és Gyergyószentmiklósról is 

volt ajánlatom, végül a szatmárnémeti színházban kötöttem ki, de másfél év múlva egyszerűen 

elkezdett hiányozni valami, és elszerződtem a már említett Uray Péter vezette M Stúdióba.  

 

Aztán úgy alakult, hogy 27-28 évesen továbbmentem, országot váltottam, összedőltek ugyanis otthon 

a dolgok, egyszerűen nem lehetett megélni a fizetésekből. Hogyan tovább? Felhívtam a 

székesfehérvári színházat, mert korábban már egy castingon részt vettem náluk, a vezetőség 

érdeklődött irántam, és egy egyéves szerződést ajánlott. Én nem szeretek felégetni magam mögött 

semmit, ezért az M Stúdióban is megtartottam a szerepeimet amellett, hogy elfogadtam a szerződést. 

Három hónapig ingáztam. Hétvégenként két-három mozgásszínházi előadást játszva Szentgyörgyön, 

hétköznap pedig Székesfehérváron próbálva. Amivel viszont nem számoltam, hogy a három hónapig 

tartó hétvégenkénti 1600 kilométeres buszút egy derekas rándulásomat tovább súlyosbította, 

olyannyira, hogy mára gerincsérv lett a vége.  

Fehérvár jól indult – Godspell, Édes fiaim, Machbet, Mágnás Miska címszerepe –, de hamarosan 

kiderült, hogy az önkormányzat leváltja azt a vezetőséget, akik engem odahívtak. Még kaptam ugyan 

egy újabb egyéves szerződést, de a következő évadban az új igazgató már csak az első három darabba 

tett be, és ezzel megkezdődött az én ki- és leépítésem. Ez tavaly március elején derült ki, azóta 

szabadúszóként létezem.     

 

Hogyan lépett az életedbe a bábszínház? 

Én soha nem akartam gyerekeknek játszani, a magánéletben is úgy félek tőlük, mint a tűztől. 

Gondolom, ez azért van, mert maximalista vagyok. Amíg nem érzem azt, hogy száz százalékig 

megértem egy történethez, addig ne is idegesítsen engem azzal az élet.  

Bábszínházi előadásban először a pécsi Bóbitában szerepeltem. Amikor leköszönőben voltam az előző 

munkahelyemről, a fehérvári színháztól, Végh Péter, színészkollégám adta az ötletet, hogy próbáljak 

meg Sramó Gáborral, a bábszínház igazgatójával beszélni, hiszen a főiskolán bábozást és 

tárgyanimációt is tanultunk. Gábor tavaly augusztusban fel is hívott, hogy el tudnék-e vállalni egy 

szerepet a Tettyei muzsikusok című előadásban. Ezt követően a miskolci Csodamalom Bábszínház 

igazgatója Szabó Attila keresett meg egy szereppel, akivel összművészeti táborokból ismertük 

egymást. Vranyecz Artúr rendezte Szikra Ferkó című előadás főszerepét játszhattam.  

Az utóbbi napokban fedeztem fel, hogy mind a három bábszínházi előadás, amelyben eddig 

szerepeltem, a vándorlásról szól, pont, mint az életem. Véletlennek tűnő egybeesés, de nem az.  

 

Hogyan képzeled el magad tíz év múlva? 

Hmm...nem gondolkodom ilyeneken, elég nagy feladat az adott nap.  Próbálok biztos maradni abban, 

hogy mi a jó, és mi a helyes.  

 



Kiskakas, aki a gyémánt félkrajcárjánál is értékesebbre lelt 
 

 

Felismerjük-e a bennünk lévő lehetőségeket? Képesek 

vagyunk-e ráébredni önmagunk szabadságára? – Ilyen, 

és ehhez hasonló kérdéseket feszeget A kiskakas gyémánt 

félkrajcárja című kamarajátékunk, melyről Láposi 

Terka, az előadás írója, rendezője mesélt.  

   

 

Miért fontos számodra, hogy A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese színpadra 

kerüljön? 
Évekkel ezelőtt, pontosabban 2002-ben, – ekkor mutattuk be első kamarajátékunkat, A 

Csudakard történetét – megfogadtuk magunknak, hogy minden évadban olyan módon 

dolgozunk fel egy-egy népmesét, hogy a színrevitel kontextusa, a tartalmi, szellemi kibontás 

egymásra épülve ritmust adjon a játszók és a játékban résztvevők mindennapjainak, 

mitológiai ívet rajzoljon ki nézőinkben, illetve bennünket játszókat is egy-egy próbatétel elé 

állítson.  

Valójában először kérdéseket teszünk fel magunknak, egy-egy olyan témát keresünk, ami 

mindannyiónkat izgat, fontosnak és aktuálisnak tartjuk. Ehhez keresünk népmesét. A 

Kiskakas történetében az a kérdés érdekel, hogy az ember által beépített, tárgyakkal körbevett 

világban, ebben a kényelemre, túlságosan a hedonizmusra kiélezett mesterséges környezetben 

megtalálható-e az a nyugalom, egyensúly, harmónia, ami az önmagamban felismert 

lehetőségekhez visz közelebb.  

  

A kiskakas hogyan jut el erre a felismerésre? 
Fokozatosan ébred rá, érik meg benne, hogy ő az igazi „úr” 

a császárral, a történetünkben a szomszéddal szemben. 

Felteszi magának a kérdést: ha mindene megvan, amire 

szüksége van, akkor miért akarna a császár, a szomszéd 

szolgája lenni? A szomszéd egy szép, csillogó-villogó 

világot épített ugyan maga köré, de a kérdés az, hogy 

hogyan: ellopta, elszerezte mások tárgyait, értékeit. S a 

Kakas felismerése: mire megy a szomszéd ezekkel a 

„kincsekkel”, hiszen ezek csak kövületek, amiben a császár, 

meg sem tud moccanni, mozgásképtelen lett. A gravitáció, a 

földhözragadtság és a repülés ellentéte képileg is kifejeződik 

a török császár és a kiskakas mozgásában, amit a 

bábtechnika kialakításával a tervező csodaszépen érzékeltet. 

Elsősorban tehát nem a kiskakas és a császár ellentéte 

foglalkoztat, hanem az, ahogyan a kiskakas ráébred a saját 

szabadságára és önmaga lehetőségeire. Ebben a folyamatban 

a gyémánt félkrajcárnak is szimbolikus szerepe van. Miért 

épp gyémánt ez a krajcár, ami köztudottan valamikor csak sárga vagy vörös rézből készült? A 

gyémánt, mint legtisztább ásvány ebben az esetben, azt gondolom, hogy a fénnyel tart 

analogikus kapcsolatot. Akkor vagyok képes másoknak segítséget nyújtani, ha ennek a 

fénynek, azaz a saját lehetőségeimnek a birtokában vagyok.    

 



Terveztek-e újabb motívumokat beemelni az eredeti történetszál mellé? 
Új elemként jelenik meg a mesénkben, hogy a kiskakasnak vannak barátai. Kesztyű, a kutya; 

Gallér, a macska; valamint Mamusz és Cirkáló, egérkék. No, és maga a gazdasszonyka, egy 

fiatal lányka. Az élet teremtő, újat, lehetőséget hozó ívét szeretnénk kibontani játékunkkal, 

ezért döntöttem a lányka mellett, aki barátja a kis lényeknek, még maga sem nőtt fel.  

Új figurák a történetünkbe a császár szolgálóit megjelenítő „szellemek”, a dzsinnek. A víznek 

(kút), a tűznek (kemence), a levegőnek (darázs), és a földnek (bugyogó) is vannak előképei. A 

császár medúza, kígyó, sárkányszárny, sárkány mozgatásával képes csak a kiskakast belevetni 

az elemekbe. Azt szeretnénk láttatni, hogy annyira képtelen már bármit is megtenni, hogy 

protézisekre van szüksége, ezért tart egyre több szolgát is. Mindent lemerevít, lelketlenné 

tesz, beépít.  

 

Hogyan képzeltétek el az előadás látványvilágát? 
Bodor Judit érdekes, chagalli 

világot talált ki az általam 

megálmodott lényekhez, ahol 

absztrakt és konkrét formák 

találkozása valósul meg. A 

macska például, mint a holdi 

világ megjelenítője kék színű 

testű, rózsaszín körmű, a 

kutya zsemleszínű a 

gyerekek éjszakai 

kispárnájához hasonlatos 

figura, a kakasunk többféle 

színben képes jelen lenni, 

attól függően, hogy éppen 

melyik elem hat rá. A 

tárgyakat nem mindig anyagi mivoltukban mutatjuk meg. A kemencét például Magi Krisztina 

tűztánca fogja szimbolizálni, ugyanígy a kutat, darazsakat is izgalmas jelmezben, táncokkal 

jelenítjük meg. A török császár kivételével álbunraku[1] bábokkal játsszunk. A törököt ketten 

mozgatják: a testét az egyikük magára ölti, belebújik, a másik fogja a fejét. A külön-külön 

mozgatás nagy koncentrációt, együttműködést igényel kettőjüktől, ugyanakkor izgalmas 

megoldásokat bonthattunk ki belőle, ugyanis a három részből (altest, törzs, fej) álló török 

mozgatásával végtelenül gunyoros, groteszk helyzeteket tudunk teremteni.  

Egyértelmű az előadás képi világa, mely a maga kontrasztosságával és ellentéteivel a kiskakas 

és a török császár különbözőségére világít rá.  

 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

Bemutató: 2013. okóber 2. 
Írta és rendezte: Láposi Terka 

Díszlet- és bábtervező: Bodor Judit  

Zeneszerző és muzsikus: Arany Zoltán 

Koreográfus: Magi Krisztina 

Játsszák: Barkó Réka, Magi Krisztina, Sőrés Rozka, Vad Réka  

 
[1] A bunraku egy japán bábművészeti színház megnevezése. A bunraku szót egyúttal a 

bábokra is használják. A bunraku bábokat három ember mozgatja. A fő játékos az, aki a fejet 

(az arcot), és a jobb kezet irányítja, míg a bal kezet is, és a lábakat is egy-egy társa mozgatja. 

Az álbunraku kifejezés ebben az esetben arra utal, hogy a bábokat többnyire egy ember 

mozgatja. (szerk.) 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=959:kiskakas-aki-a-gyemant-felkrajcarnal-is-ertekesebbre-lelt&catid=37:hirek-roeviden#_ftn1
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=959:kiskakas-aki-a-gyemant-felkrajcarnal-is-ertekesebbre-lelt&catid=37:hirek-roeviden#_ftnref1


A szegény ember hegedűje 

 

 

A szegény ember hegedűje című magyar népmese 

az alapja legújabb kamara-bábkészítő 

foglalkozásunknak játszószínházunkban. A mese 

feldolgozásának első alkalma: október 8. Várunk 

minden szorgos kezű és játszani szerető kicsit és 

nagyot!  
  

 

 

A játszószínházunkban évek óta várjuk a kézműves, bábkészítő tevékenységet kiemelt, 

központi helyzetként megvalósító foglalkozásokra a hozzánk érkezőket. Ezen együttlétek 

alkalmával a gyermekek egy-egy mesei tartalomhoz kapcsolódóan készíthetnek bábokat a 

játszószínházas lányok segítségével. Az eddigi évek tapasztalatai arra sarkallták az alkotókat, 

hogy továbbgondolják a megvalósítás menetét, és a mesék közvetítésének, valamint a 

manuális tevékenységek egységét kibővítve, a drámapedagógia eszközeivel vonják be a 

gyerekeket a játékba. A deduktív és induktív gondolkodtatás modelljének alkalmazását 

újraértékelve múlt évadban A mezei és a házi egér című kamara-bábkészítő foglalkozás volt 

az első sikeres kísérletük, melyet idén A szegény ember hegedűje követ. 

 

A történet központi témája a testvérféltékenység, mely egy édesanya három lánya között üti 

fel a fejét. Az anya azt ígéri leányainak, hogy annak ajándékozza piros szoknyáját, aki a 

legtöbb szedret szedi neki az erdőben. A legkisebb lány teljesíti a legügyesebben a feladatot, 

aki testvérei féltékenységétől megrémülve egy odvas fában talál menedéket. Nem sokkal 

ezután egy szegény ember vetődik arra, hogy legértékesebb tárgyát, a hegedűjét rejtse el épp 

ugyanazon a helyen. A lány gondol egyet, belebújik a hegedűbe, így mire legközelebb a 

szegény ember játszani kezd rajta, soha azelőtt nem hallott, gyönyörű muzsika szólal meg a 

hangszeren. A szülők nagy örömére felismerik a hegedű hangjában elveszettnek hitt lányukat, 

aki alázatosan csak annyit kér tőlük, hogy ne büntessék nővéreit. 

 

A mese számtalan kérdést feszeget, – megbocsátás képessége, áldozathozatal, szülő és 

gyermek kapcsolata, az elvárásoknak való megfelelés, a családban legkisebbnek lenni – 

melyre nem létezik csak egyetlen helyes válasz. A foglalkozást épp ezért a játszók tudatosan 

tervezve alakították ki, kerülve a direkt, kész megoldásokat. Az együttlét elején a gyerekek a 

mese egyes jeleneteit közösen alakítják, megélik, tovább gördítik, mely egységet a történet 

egy fontos epizódjának mesekönyvszerű képi elkészítése követ, zárásként az alkotók játékba 

invitálják a gyerekeket. A közös játék lényeges alkotó eleme, hogy gyermekek és 

játszószínházasok együtt varrják el a mese még hiányzó láncszemeit.  

  

A szegény ember hegedűje 

Kamara-bábkészítő 

A mesét játékká alakította a játszószínház alkotói társulata 

Játszók: Barkó Réka, Magi Krisztina, Sőrés Róza, Vad Réka 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=931:a-szegeny-ember-hegedje&catid=37:hirek-roeviden


Pelikán röpte 

20 éves a Vojtina Bábszínház 

 

 

A 2013/2014-es évad különleges bábszínházunk életében, hiszen 20 

évvel ezelőtt 1993. október 1-jén vált a Vojtina Bábegyüttes 

Debrecen város hivatalos bábszínházává. E jeles alkalom 

megünneplésére 2013. október 1. és 6. között ünnepi hetet 

hirdetünk, melynek részletes programját itt találjátok. 

 

 

 

Az ünnepi hét eseményei: 
 

Október 1. kedd 17.00 óra 

Ünnepi hét kezdete: megnyitjuk az Idő-Élmény című kiállítást 

Helyszín: Kiállítótér 

 

Október 2. szerda 15.00-17.00 óra 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja című kamarajáték beszélgetéssel egybekötött bemutatója 

meghívott vendégeknek 

Helyszín: Játszószínház 

 

Október 3. csütörtök 17.00-19.00 óra 

Rózsa és Ibolya című előadás beszélgetéssel egybekötött főpróbája meghívott vendégeknek: 

drámatanároknak, színházi neveléssel foglalkozó szakembereknek, középiskolásoknak 

Helyszín: Nagyszínpad 

 

Október 4. péntek 10.00-11.30 és 14.00-15.30 óra 

Rózsa és Ibolya című előadás beszélgetéssel egybekötött főpróbája meghívott óvodás és 

kisiskolás gyermekeknek 

Helyszín: Nagyszínpad 

 

Október 5. szombat 15.00-21.00 óra 

Rózsa és Ibolya című előadás bemutatója meghívott vendégeknek, majd 

„Találkozás a fészekben” – akikkel együtt lettünk az, ami 

Helyszín: Nagyszínpad 

    

Október 6. vasárnap 10.00 óra 

Bemutatók a nagyközönség számára: 
Rózsa és Ibolya – nagyszínpadi előadás 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja – játszószínházi kamarajáték 

 

Mindenkit szeretettel vár a Vojtina Társulata! 

 

 

 

 



Idő – élmény kiállítás 

2013. október 1-én 20. évfordulóját ünnepli a Debrecen város Önkormányzatának 

fenntartásában működő Vojtina Bábszínház. Ezen a napon 17 órakor nyitjuk ünnepi évadunk 

első, Idő-élmény című kiállítását. 

 

Az ünnepi hetet és a kiállítást megnyitja: Somogyi Béla, Debrecen város kulturális, szociális és 

oktatási ügyekért felelős alpolgármestere 

 

Köszöntőt mond: Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház igazgatója 

 

„A tárlat egy lehetséges látomás a húsz év bábfiguráira. Közel 300 báb metaforikus és 

mesei időutazása, ahol nincs kronológia, s talán a gravitáció is átváltoztatható ebben az 

egyszeri, szinte megismételhetetlen képzőművészeti, mesei, kozmikus teljességben. A 

bábuk a lentet és a fentet összekötve egy hatalmas „képköltészeti” világot alkotva saját 

történetet hoznak létre.” 

 

A kiállítás látogatható: 2013. október 1-től, november 20-ig 

 

 

Rózsa és Ibolya 

Népmesekincsünk e kalandos története az ősi magyar mitológiából táplálkozó, réges-régi 

Rómeó és Júlia-mese. A két, különböző világból érkező, mégis egymásra találó és egymás 

mellett minden cselszövés, árulás ellenére is a végsőkig kitartó szerelmes alakjában igazi hőst 

és hősnőt ismerhetünk meg. Példát mutatnak kitartásból, bátorságból, hűségből ma is, itt is, 

egy hősök nélküli világban. Előadásunk, mely a magyar népmese különböző változataira,  

Arany János, Arany László, és Lakatos Menyhért irodalmi feldolgozásaira épül,  tisztelgés 

Arany Jánosnak, akitől a Vojtina nevet kaptuk. 

 

„Rózsakirály, az emberek uralkodója háborúból tart hazafelé, amikor a tündérek tiltott 

erdejébe téved.  A Tündérkirály – életéért cserébe – újszülött fiát kéri. Így kerül Rózsa, 

az emberfiú Tündérországba cselédnek, ahol felcseperedvén Ibolyába, a Tündérkirály 

lányába lesz szerelmes. Ám a varázstalan embervilág és a mágikus tündérföld ősidők 

óta szemben áll egymással… „ 

 

 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

Kamarajáték 

A választott mesénk, a színrevitel játékmódja, a megjelenítés esztétikája azon bábos 

megoldásokat próbálja csokorba szedni, melyeket a kamara és dramatikus játékainkban 

szeretünk, hozzánk tartoznak. 

 

„Krajcár gyémántból? Miféle kincs ez? S pont egy ilyen különleges fénymagocskát talál 

a reggeleket vidáman köszöntő kakas. Öröme határtalan. Hangos kukorékolása még a 

Napot is mosolyra fakasztja, s vele kacag és bolondozik a kutyus, a cicus, de még az oly 

gyakran álmodozó gazdaasszonyka is. Ez a lárma azonban felbőszíti a mérhetetlenül 

lusta, undok, zsugori szomszédságot. S ezzel nem csak a mulatozásnak, hanem 

mindennek vége!” 

 

 

 



Nyári kiruccanások 
 

Színháznevelési tanfolyam, VI. Ördögkatlan és III. Hottói Banándoboz Fesztivál – 

bábszínházunk rövid nyári összefoglalója. 

Napsütés, pancsolás és fagyievés…valahogy ilyen egyszerűen képzeli el az ember a nyári 

időtöltését. Nem tettünk egyebet mi sem, élveztük a nyár minden pillanatát, még akkor is, ha 

épp nem a pihenésé volt a főszerep. 

Június közepén egy négynapos színházi nevelési tanfolyamon vettünk részt Budapesten a 

Marczibányi Téri Művelődési Központ szervezésében Kaposi László vezetésével. A színházi 

szakmában dolgozók, színházi neveléssel foglalkozó tanárok, drámapedagógusok számára 

meghirdetett 40 órás továbbképzés a színház és a pedagógia közös kapcsolódási pontjait 

kívánta megismertetni, elmélyíteni, és ezzel új perspektívát nyitni. 

Ezen kívül két meghívásnak is eleget tettünk a nyáron. 

Schneider Jankó előadásában, Czapp Ferenc zenei közreműködésével a Batu-tá kalandjai 

című vásári bábjátékunk vendégszerepelt nagy sikerrel a VI. Ördögkatlan Fesztiválon, 

valamint Hottón, a sokak által csak banános doboz fesztiválként emlegetett eseményen, mely 

elnevezés az előadások szcenikájának és bábjainak korlátozott méretét hivatott jelezni. 

Élményekkel gazdagon érkezve kezdjük hát 20. jubileumi évadunkat, melyre sok szeretettel 

várunk minden kisebb és nagyobb nézőnket egyaránt! 

 

 

Tanévet nyit Batu-tá 

Batu-tá kalandjai című vásári bábjátékunkkal szerepelünk a IV. Nemzeti Tanévnyitón és 

Diákcsemege Fesztiválon szeptember 1-jén (vasárnap) 10.30-tól a Déri téren. A vidám 

nyárbúcsúztató kavalkádon 10-től 16 óráig egymást váltják majd a színes, kulturális és 

szórakoztató programok a színpadon, a közel 30 standnál pedig érdekes előadásokkal, 

játékokkal, hasznos információkkal várják a gyerekeket és a családokat. 

Az egyik sátorban mi is helyet kaptunk, ahol azok a gyerekek, akik részt vesznek interaktív 

játékunkban egy „jó ponttal” közelebb kerülhetnek az értékes ajándékokhoz, melyek a 

fesztivál végén kerülnek kisorsolásra. 

Részletes program ezen az oldalon található: 

http://www.fonixinfo.hu/iv-nemzeti-tanevnyito-es-diakcsemege-fesztival-cikk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=923:tanevet-nyit-batu-ta&catid=37:hirek-roeviden
http://www.fonixinfo.hu/iv-nemzeti-tanevnyito-es-diakcsemege-fesztival-cikk


Batu-tá fesztiválozik 
 

 Schneider Jankó előadásában és Czapp Ferenc zenei közreműködésével immár egy éve 

töretlen sikernek örvend Batu-tá, aki hol itt, hol ott bukkan fel Kulimánt, a démont ütlegelve. 

Legközelebb Nyíregyházán lesz újra látható a Vidor Fesztiválon szeptember 5-én, 

csütörtökön 18 órától a Down Egyesület – Csodavár FC helyszínén (Szent István út 21.), és 6-

án, pénteken 10 órától a Kossuth téren található Korzó üzletház B épületének II. emeletén. 

Nyíregyháza után pedig irány Budapest, ahol szeptember 7-én, szombaton 13:20-kor 

mutatkozik be Batu-tá a Kolibri Fesztiválon (Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, VI. 

kerület, Jókai tér 10.). 

Szeretettel várunk minden arra járót előadásainkon! 

 

 

Boldog képek Nagyváradon 

Fux Pál néhai grafikusról, a nagyváradi bábszínház volt díszlet- és 

jelmeztervezőjéről elnevezett fesztiválon lép fel társulatunk 

szeptember 13-án Nagyváradon a Boldog képek című 

előadással. A szeptember 11-15. között megrendezett első Fux 

Feszt a helyi Szigligeti Színház Lilliput Társulata 

kezdeményezésére született hagyományteremtő szándékkal, mely 

az erdélyi hivatásos magyar bábszínházak seregszemléje, és 

fóruma is kíván egyúttal lenni. 

Részletes program innen tölthető le: 

http://fuxfesztival.wordpress.com/2013/09/02/program/ 

  

 

Hepp Trupp vendégelőadás színpadunkon 

 

A három kismalac és a farkasok című előadással szerepel 

színpadunkon szeptember 15-én vasárnap 10 órától a 

Nagy Viktória Éva és Schneider Jankó alkotta Hepp 

Trupp Társulat. A kevés szöveggel, klasszikus 

kesztyűsbábbal előadott játék több fesztivált nyert alkotás, 

mellyel évek óta nagy sikert aratnak a gyerekek körében. 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=926:boldog-kepek-nagyvaradon&catid=37:hirek-roeviden
http://fuxfesztival.wordpress.com/2013/09/02/program/
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=927:hepp-trupp-vendegeladas-szinpadunkon&catid=37:hirek-roeviden


Irány Kaposvár, Batu-tá! 

A Hepp Trupp Társulattal közös koprodukcióban megvalósult Batu-tá 

kalandjai című vásári bábjátékunk újabb állomása Kaposvár, a IV. 

BábSzínTér Évadnyitó Fesztivál, ahol szeptember 21-én, szombaton 10 

órától lesz látható Batu-tá Schneider Jankó előadásában, Czapp Ferenc 

zenei közreműködésével. 

Részletes program a fesztiválról letölthető itt: 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-babszinter-kaposvar-

programok.html 

 

 

Babszem Jankó a Nemzetiben vendégeskedik  

 

A Nemzeti Színház Kaszás Attila termében 

vendégszerepel játszószínházunk a Babszem Jankó című 

kamarajátékkal szeptember 21-én, szombaton 14 órától a 

színház hagyományos évadindító nyílt napja alkalmából, 

mely egyben a magyar dráma ünnepnapja is. 

Részletes program a Nemzeti Színház nyílt napjáról itt 

tölthető le: 

http://www.nemzetiszinhaz.hu/nyilt_nap_a_nemzetiben 

 

 

Két díjjal tértünk haza Kolozsvárról 

 

2013. október 14. és 18. között tizenkettedik alkalommal rendezték meg a 

Kolozsvári Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválját. 

A Vojtina Bábszínház két előadásával is versenyre kelt a fesztivál díjaiért, 

nem is eredménytelenül. A Boldog képek című előadás a legjobb 

forgatókönyv, a Batu-tá kalandjai pedig Schneider Jankó játékáért a 

legjobb férfi alakítás díját nyerte el. 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=929:irany-kaposvar-batu-ta&catid=37:hirek-roeviden
http://www.programturizmus.hu/tdestination-babszinter-kaposvar-programok.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-babszinter-kaposvar-programok.html
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=930:babszem-janko-a-nemzetiben-vendegeskedik-&catid=37:hirek-roeviden
http://www.nemzetiszinhaz.hu/nyilt_nap_a_nemzetiben
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=967:ket-dijjal-tertuenk-haza-kolozsvarrol&catid=37:hirek-roeviden


 

Varázsceruza 
Gyermekrajz pályázat 

 

 
A 2013/2014-es évad első varázsceruza rajzpályázatát bábszínházunk 20. születésnapja 

jegyében hirdetjük meg, ugyanis 20 évvel ezelőtt 1993. október 1-jén lett a korábban Vojtina 

Bábegyüttesként ismert csapat Debrecen város hivatalos bábszínháza. E jeles alkalom méltó 

megünneplésére 2013. október 1. és 6. között ünnepi programot hirdetünk, mely során 

kiállítást nyitunk az elmúlt húsz év bábjaiból, és két új előadást mutatunk be:  Rózsa és Ibolya 

címmel a nagyszínpadon,  A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. kamarajátékot pedig a 

játszószínházban. 

 

Mi már lázasan készülődünk az ünnepre és szeretnénk, ha Ti is velünk együtt 

szorgoskodnátok. Reméljük, hogy keresve se találunk ezen a vidéken olyan gyermeket, aki ne 

járt volna már bábszínházunkban. Ezért arra kérünk Benneteket, hogy emlékezzetek vissza a 

nálunk töltött időkre, nálunk látott előadásokra és rajzoljátok le a legkedvesebb pillanatot, 

legszebb élményt, emléket, amit bábosházunk falai között éltetek át! Nagyon szeretnénk, ha 

ezúttal a kép hátuljára ráírnátok - egy kis segítséggel -,  hogy mit ábrázol az általatok készített 

rajz, vagyis azt, hogy mi volt a legkedvesebb élményetek bábosházunkban. 

 

Alkotásaitokat 2013. október 11-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a Vojtina 

Bábszínházba (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.). Képeitek hátoldalára ne felejtsétek el ráírni 

saját neveteket, életkorotokat, címeteket, iskolátok nevét és címét, otthoni 

telefonszámotokat vagy egyéb elérhetőségeteket, illetve a rajzpályázat címét: 

 

A legkedvesebb bábszínházi élményem 

 

Képeitek közül Asbóth Anikó és Láposi Terka bábosházunk vezetői választják majd ki a 

számukra legkedvesebbeket. A díjazottak jutalma pedig nem más, mint hogy vendégeink egy 

vasárnapon tartott előadásunkon családjaikkal együtt, ami előtt színészeink fogják végig 

kalauzolni őket bábosházunk olyan titokzatos részeibe, ahová külső szem nem láthat be.  

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

  

 

  

 


