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2015/2016-os évad bérletajánlója 
 

 

Óvodás bérlet 

Négy előadás – ajánlott életkor 3-7 éveseknek 

 Holle anyó 

 Jancsi és Juliska  

 Tessék engem megmenteni! 

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték 

 

Iskolás I. bérlet 

Négy előadás - ajánlott életkor 6-12 éveseknek 

 Tündér Lala  

 Rigócsőr király 

 Holle anyó  

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték 

 

Iskolás II. bérlet 

Két előadás választható a négy előadás ajánlatból + 40 perces Színházi Nevelési Program 

ajánlott életkor 10-18 éveseknek 

 Tündér Lala  

 Rigócsőr király  

 KalózKaland 

 Lúdas Matyi  

 

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

társművészetek szerepe a bábszínpadon, mesei értelmezések és napjaink aktuális helyzeteinek 

egymásra találása. 

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

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

 

A bérletbe választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 Lúdas Matyi  

 KalózKaland 

 Tessék engem megmenteni! 

 Az előszobaszekrény boszorkánya 

 A Mindentvarró Tű 

 

Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

KAMARAJÁTÉKOK: 

 Őztestvérek   

 Hamuban sült pogácsa  

 A kiskakas gyémánt félkrajcárja  

 Mátyás, a furfangos 

 Babszem Jankó 

 

SZERTARTÁS-SZÍNHÁZ – Rítusjátékok: 

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

 Paradicsomjáték – Karácsonyvárás 

 „Menjünk el a látására!” – Betlehemezés  

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

 „A madarak is hangicsálnak” – Tavaszvárás, Húsvétolás 

 „Szíp kerekek forogjatok!” – Pünkösdölés 

 

 



Az előadások ismertetői 

 

Szabó Magda – Khaled-Abdo Szaida: Tündér Lala 

(Színháztermi előadás) 

 „Anya megmutatta, mire képes miattam. Most, hogy tudom, ő milyen veszedelemben van, rajtam a 

sor, hogy megmutassam, mennyire szeretem őt!” 

Egy történet családról, felelősségvállalásról, hatalomról, barátságról, hűségről, halálról. Egy mese 

tündérekről és emberekről, óriásokról és varázslókról, ami a szépség mellett a sötétségről, az igazság 

mellett a világ és az élet igazságtalanságairól is beszél. 

(A Mesebolt Bábszínház és a Vojtina Bábszínház közös produkciója) 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 

 

Grimm testvérek – Veres András: Holle anyó 

(Színháztermi előadás) 

„Úgy látszik, innen jönnek a hópelyhek. Furcsa ház ez. Ki lakhat benne? Biztosan egy varázsló, vagy 

egy boszorkány, vagy tündér, vagy démon, aki hóval akarja beborítani az egész világot. (Bekukucskál.) 

Csak egy ütött-kopott öregasszony! Ez itt a világ vége! Mit tegyek?” – ezt gondolja magában a 

mostohájától menekülő lányka Holle anyó házánál. S az, hogy mit és hogyan tesz, bizony 

meghatározza a további életét. Holle anyó meséje igazán bábszínpadra kívánkozó történet, hiszen itt a 

kemence, az almafa, a seprű is beszélgetésbe elegyedik, sőt dalra is fakad. A történetet Bartal-Kiss 

Rita rendezésében és Horváth Mari tervezésében visszük színpadunkra. 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Szálinger Balázs: Rigócsőr király 

(Színháztermi előadás) 

„A színpadon három kérő (néma szereplők), a király és a királylány. A reagálni képtelen kérők között 

a királylány megállás nélkül kritizál, elégedetlenkedik, mindenki más hallgat.  Belép Rigócsőr király. 

Pillanatnyi zavar után, a királylány folytatja a megkezdett monológot, most az új szereplőt kritizálva. 

Elnevezi Rigócsőrnek. A férfi nem válaszol, némán elhagyja a teret, a kérőkkel együtt.” Rögös út vezet 

az igaz szerelemhez, különösen, ha valaki a világ legválogatósabb királylányának próbálja elnyerni a 

kezét. Hát még, ha ez a valaki - finoman szólva - nem a legdélcegebb dalia! Ebből nem lehet más, csak 

bonyodalom! 

Mi lakik a rátarti királylány szívében? Mi a fontosabb, a szépség vagy a belső értékek? Ezekre a 

kérdésekre keresi a választ előadásunk, bábok, élő emberek, gondolatok és érzések segítségével. 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 

 

Paul Maar – Nagy Viktória Éva – Schneider Jankó: Tessék engem megmenteni! 

(Színháztermi előadás) 

„Egyszer volt, hol nem volt...” - kezdhetnék így is a mesét, mert ebben a történetben is vannak 

királylányok, hercegek, sőt még szörnyűséges sárkány is, (akit persze elvarázsoltak és alig várja, hogy 

valaki feloldja a varázslatot) …mégsem úgy történnek itt a dolgok, ahogyan egy szokásos „egyszer 

volt, hol nem volt” mesében lenni szokott. Persze a végén itt is minden jóra fordul, de addig mókás, 

váratlan, és tanulságos kalandokba keverednek hőseink, és már sok mindent másképp gondolnak, mint 

amikor elindultak.  

Paul Maar meséjét klasszikus paravános játékként álmodtuk a Vojtina Bábszínház színpadára, olyan 

pergő játékkal, ami élmény lehet óvodásnak, felnőttnek egyaránt.  

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Láposi Terka: Jancsi és Juliska 

(Játszószínházi interaktív kamarajáték) 

Két, egymást szerető testvér eltéved az erdőben. Nem értik, hogy miért nem ismerik fel a hazavezető 

utat, hiszen évek óta ezt az erdőt járják. Most mégis, mintha minden megváltozott volna. De miért, 

hogyan, mikor? Ó, mennyi ismeretlen hang, illat, növény, állat, titokzatosság! S egy csodaszép, illatos 

házikó! Itt az erdő mélyén, ahonnan semmilyen út sem vezet tovább áll ez a mézeskalácsház. 

Mit tegyen a két testvér az ismeretlen, eddig soha nem tapasztalt, rejtélyes, varázslatos, csábító 

helyen? Bátorságot honnan lehet meríteni? Hogy ismerhető fel, mi segíthet ki a nehéz helyzetekben? 

Kétség nem fér hozzá, hogy a két testvér egymás nélkül semmire sem jut, hacsak….  

A kamarajátékot 3 éves kortól ajánljuk! 



Választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 

 

Fazekas Mihály – Upor László: Lúdas Matyi 

Színházunkban rendre műsorra tűzzük Lúdas Matyi történetét, hisz a 

megírása óta eltelt csaknem kétszáz esztendő semmit sem halványított 

időszerűségén. Mindig vannak hatalmaskodó nagyurak, akik rendre 

rászolgálnak a megleckéztetésre. Fontos kimondani, hogy a rossz 

emberek, - a közösség, s Matyi eltiprója - legyőzhetőek, 

elnáspángolhatóak. És aki igazságot tesz, az gyerekember is lehet, s 

remélhetjük, hogy a „Döbrögik” is megtanulják a leckét…  

Az előadást 5 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Juan Muñoz Martin – Nagy Viktória Éva – Schneider Jankó: KalózKaland! 

Mit csinál vajon anyu, apu, ha hamarabb jön érted az iskolába? Hát 

persze: Játszani kezd a folyosón a többi szülővel! A mi iskolánkban 

három apuka érkezik korábban a gyerekéért, és hamar el is kezdenek 

önfeledten játszani. Hajóra szállnak, kalóznak állnak és rengeteg 

kaland vár rájuk. Ha velük tartasz, eljuthattok a hullámok hátán egy 

kincses szigetre is. Matrózok! Horgonyt fel, vitorlát kibontani és 

Irány a Vojtina Bábszínház! 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Pierre Gripari – Hell Krisztina – Schneider Jankó: Az előszobaszekrény boszorkánya  

Ha egy szép napon öt frankért egy gyönyörű házat kínálnának nektek, feltétlenül kérdezzétek meg, 

lakik-e boszorkány az előszobaszekrényében. Mert boszorkány lakhat sötét erdőben, 

mézeskalácsházban, de nagyon ritkán az is előfordulhat, hogy éppen egy előszobaszekrénybe költözik 

be. Hogy mi ilyenkor a teendő? Gyertek, elmesélem! Pierre Gripari népszerű meséjét különleges 

formában, egyszemélyes előadásként Hell Krisztina kelti életre. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

G. Szász Ilona: A Mindentvarró Tű 

Málika varrókisasszony szalonjába az utcáról is be lehet kukucskálni a kirakatban lógó selymek és 

vásznak között. Hozzájárnak a masamódok és a milimárik vasárnapi ruhát varratni, de még a Klotild 

nagysága, a Gyöngytyúk utcából, még ő is nála varratta a báli ruháját, amikor dalidóba készült! Ahogy 

a varrógép tűje fel-le ugrálva ölti a mintát, úgy szövi Málika is álmait mesébe Cérnácska 

Szabócskáról, aki a Mindentvarró Tű keresésére indul, hogy elnyerje szépséges menyasszonya kezét. 

Cérnácska Szabócska útját azonban a minden gonoszságra elszánt, rozsdás olló, nevezetesen Cápafogú 

Konrád rendre keresztezi. Hogy sikerül-e megszereznie a Mindentvarró Tűt, azt csak Málika tudja. 

Nézzetek be hozzá, és faggassátok ki, hátha elmeséli nektek is!  

Szász Ilona történetére Telenkó-Oláh Tímea talált rá, Fekete Dóra szabta-varrta a bábokat. Nagy 

Viktória kanyarította a szabásmintát és öltögette össze a mesét, amit Telenkó-Oláh Tímea mesél el.   

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

Kamarajátékok: 

 

Őztestvérek 
Egymást szerető testvérpár bolyong az erdőben, otthonról szöktek el. Az egykori családi házba 

mostoha költözött, aki kibírhatatlanná tette napjaikat. Elindultak hát az útra, a messzi, a kalandos, a 

félelmetes nagyútra. Ó, milyen jó, hogy ketten vannak! Ha az egyik 

fél, a másik bátorít, ha az egyik alszik, a másik őrködik. De egy 

napon minden, de minden fenekestül megváltozik, már semmi nem 

lesz olyan, mint előtte. 

A gyermekeket általában megzavarja, ha tudatosul bennük, hogy 

egy időben, ugyanazzal a dologgal kapcsolatban, kétféle érzés van 

bennük. Történetünkkel ezt, az emberi természetünkben rejtőző 

kettőséget próbáljuk felfejteni: aggódni a veszélyektől, de hittel, 

elszántsággal, egyre érettebben leküzdeni azt. A testvériség 

vérszerinti, szétválaszthatatlan egység, személyes kötelék. Belső fejlődésünk menetében 

emberségünket szeretteink iránt érzett féltő gondoskodással is erősíthetjük. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

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! 

 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

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! 

 

Mátyás, a furfangos 

Miről szól a mese? Három pajkos udvarhölgyről és a királyi nevelő 

kisasszonyról. Á, nem! Természetesen Mátyás király vándorlásairól, 

furfangjairól, udvarlásairól és bölcs döntéseiről. 

Erről is, de inkább a három udvarhölgy tanulmányairól, hiszen Eleonóra 

kisasszony, a nevelőnő szépre, jóra próbálja őket szoktatni, no és… De 

tudjátok, mit? Gyertek el, hiszen e játékunkban van olyan mese, amit 

Nélkületek el sem tudnánk játszani! A Ti segítségetek szükséges ahhoz, 

hogy be tudjuk fejezni Mátyás király történeteit! 

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 

figura, hogy sohasem alszik. Inkább kalandra megy, s lesz belőle ökörnyál, 

farkas-ördög, tolvajkulcs, láthatatlan szellem. Olyan, mint egy igazi 

babszem: azonnal, hatalmas lendülettel kicsírázik, ha víz és fény éri. 

     Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

Szertartás színház – Rítusjátékok: 

 

 

Rítusjáték: a magyar népszokásaink ünnepköréhez köthető, archaikus szertartásrendet követő, 

autentikus, eredeti folklórszöveg és muzsika, illetve énekek felhasználásával szerkesztett dramatikus 

játékok. 

 

 

Szüreti mulatság: „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! 

 

Karácsonyvárás: Paradicsomjáték 

Az év legfénytelenebb napjait kezdjük ekkor élni, s jó, ha ilyenkor 

megszabadulunk rosszaságainktól: mindenki megmérettetik, s kiderül, 

hogy a csintalan ördögök vagy a szelíd angyalok csapatát gyarapítjuk-e. 

A mulatságban kiderül, hogy a régiségben ez a Paradicsomjáték ideje 

is. Egy tréfás történetben elmeséljük a teremtéstörténetet, együtt 

énekelve, táncolva adjuk hírül az angyaloknak, hogy várjuk a Fény (a 

napfordulat) és Jézuska születését. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Karácsonyi betlehemes bábtáncoltatás: „Menjünk mi is Betlehembe!” 

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 állatalakoskodás: „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! 

 

 

 

Tavaszvárás – Húsvétolás: „A madarak is hangicsálnak” 

Hangicsálnak a madarak? Igen, az énekes madarak teszik ezt. „Hangicsál a 

fülemile a zöld ágon, A szerelem öröm s bánat e világon” – énekli a 

tavaszidőbe, aki szerelmes. Az Alföldön élők pedig Húsvétra várva a „Ma 

van húsvét napja” című dalra fakadnak, mely szintén erről mesél: „Lám a 

madarak is, Hangicsálnak ők is, Vigadoznak, Szép plánták újúlnak, 

Termőfák virulnak, Virágoznak.” Tavasszal mindent kifordíthatunk a 

sarkából a napfény erejének növekedésével.  

     Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

Pünkösdi király- és királylány választás: „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! 

 

 

 

 

Színházi Nevelési Program 

 

Bábszínházunk színházi nevelési programjára várjuk óvodás csoportok, iskolai osztályok, sajátos 

nevelési igényű gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó szervezetek bejelentkezését. A programok 

külön és részletes ismertetőjét a Vojtina Bábszínház honlapján, színház-pedagógia menüben találják 

meg az érdeklődők. A minden hónapban megjelenő Bábosházi Soroló című programfüzetünkben és a 

honlapunk műsornaptárjában megjelöljük azokat a napokat, melyeken színház-pedagógiai 

foglalkozásokat, együttléteket tervezünk. Ezekre a foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges. 

 

 

Bábszínházunk kiemelt színház-pedagógiai céljai:  

 

Előadásainkkal, foglalkozásainkkal helyet, közeget biztosítunk a felnövekvő generációknak a 

közös gondolkodásra, a vélemények szabad artikulálására, a kultúránk tradicionális szokásainak 

jelenbe való szólítására, értékközvetítésre, a gyermekség határainak szélesítésére.  

Létrehozunk interaktív játékokat, melyekben közvetlen, személyes és mégis közösségben megélt 

élmények, hatások érik a résztvevőket, ahol a színház, a dráma- és a bábjáték eszközeinek 

felhasználásával az életkorokat érintő kérdésekkel, történetekkel, helyzetekkel foglalkozhatunk, 

illetve a felvetett kérdésekre a valós válaszok megszületését szorgalmazhatjuk. 

A program felvállalja, hogy a kérdezés feltételnélküli és szabad. A művészet mindig állítás 

valamiről valamilyen módon. Éppen ezért szeretnénk, ha programunk az összefüggések feltárásnak 

eszköze lehetne! 

 



Hívószavaink: kölcsönös megértés, empátia, lojalitás, egymás tisztelete és elismerése, nyitott 

gondolkodás, partnerség, együttműködés, konszenzus, emberi együttélés, kölcsönös 

segítségvállalás, autonóm egyéniség. 

A színház-pedagógiánk alapja a játékosság, a játékon keresztül való ismerkedés embertársainkkal, 

a világgal, a színház (báb) világával, a mindennapokkal, egy-egy aktuális fogalommal… 

 

Választható programjaink: 

 

I. Forma: BÁB-VILÁG – nyíltnapok a Vojtina Bábszínházban  

A program a bábszínház szervezeti egységeinek körbejárásával kezdődik, egy előadás 

megtekintésével folytatódik, végül annak közös értelmezésével zárul. 

(bontott életkorú csoportoknak tematikusan szerkesztett napok az óvodától a középiskolás 

csoportokig) 

II. Forma: BÁB-JÁTSZÓ-HÁZ – a magyar dramatikus - bábos néphagyományok és a kortárs 

bábművészet egymásra találása 

Ennek a programnak a keretében egy-egy csoport négy alkalommal látogat el hozzánk az 

évadban, az évköri ünnepi menetet tekintve négy fontos csomópontot érintünk játékainkban: a 

szüreti mulatságok, a betlehemes, a farsangi és a pünkösdi időszakot. 

(óvódás, kisiskolás, és sajátos nevelést igénylő gyermekeknek) 

III. Forma: BÁBOS TÁRS-JÁTÉKOK – rendhagyó előadás-feldolgozó órák, kiemelten a 

színháznézésre, az értelmezések és élmények feltárására (általános iskola alsó- és felső 

tagozatosainak, középiskoláknak) 

IV: Forma: Osztálytermi színház és a hozzá kapcsolódó feldolgozó óra 

Címe: Normális vagy?! Téma: család, szerelem, társas kapcsolat, csalások és csalódások, 

kommunikáció a családban. Megszólított életkor: középiskola (14 – 18 éves). Helyszín: 

iskolai osztálytermek. Az előadás időtartama: 2 x 45 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Minden, ami jó, az egyben emberi is tud lenni.” 

- Beszélgetés Bereczki Csilla, rendezővel - 

 

 

Tündér Lala című legújabb bemutatónk a 

szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal közösen 

koprodukcióban valósult meg. Az előadás 

rendezőjével, Bereczki Csillával beszélgettünk.  

  

  

Felkérésre született vagy saját döntés eredménye a Tündér Lala történet? 

A szombathelyi Mesebolt Bábszínház igazgatója, Kovács Géza kért fel a Tündér Lala 

megrendezésére. Korábban már olvastam a regényt, de színházi anyagként nem foglalkoztam 

vele. Nagyon jó volt benne elmélyedni, Faragó Zsuzsa dramaturg és Khaled-Abdo Szaida 

segítségével készült el az adaptáció. Nagyon nehéz feladat egy ilyen összetett, sok réteggel 

rendelkező történetet belesűríteni egy órába úgy, hogy követhető maradjon a gyerekek 

számára, ugyanakkor minden fő szálat megtartsunk és végigvigyünk. 

 

Melyik szereplővel tudsz leginkább azonosulni?  
Minden szereplővel tudok, és kell is azonosulnom. 

Minden figurának meg kell találnom az igazságát, a 

motivációit, erre kell törekednem, amikor a 

színészekkel dolgozom. 

Ugyanakkor az én kedvenc figurám Aterpater. De ez 

nem az azonosulásról szól számomra, hanem arról, 

hogy mennyi színe lehet egy karakternek, mi minden 

derül ki róla számomra, és ezt hogyan tudom, be 

tudom-e építeni az előadásba a későbbiekben. Nem 

szeretem a sematikusan gonosz figurákat a 

színházban. Azt hiszem, a mi interpretációnkban sikerül megmutatni Aterpater emberi arcát 

is, azt, hogy neki is vannak érzései, nem pusztán a hatalom motiválja őt. A szerelem, (a 

viszonzatlan szerelem pedig sokkal inkább) képes az embert olyan cselekedetekre késztetni, 

amelyekre később nem büszke. Szeretem Aterpater sebezhetőségét, iróniáját, humorát is. 

 

 Ki a mese főszereplője számodra?  
Tündér Lala maga, és a család, illetve az a közösség, amely a 

jó cél érdekében képes felülkerekedni minden nehézségen, 

képes áldozatot is hozni, illetve belátni, ha hibát követett el. 

Lala figurája ezt az érett gondolkodásmódot hordozza 

számomra. Ez az áldozatvállalás ma már egyáltalán nem 

természetes. Beszélni kell róla. Lala képes lemondani a 

halhatatlanságról, csak hogy megmenthesse édesanyját, Írisz 

királynőt a boldogtalanságtól. Ez a regény fő motívuma. 

Lalának emberszíve van. Gyönyörű gondolat ez, ami 

számomra azt is mutatja, hogy minden, ami jó, az egyben 

emberi is tud lenni. Engem valójában ez érdekel a történetből. 



Az előadás első bemutatójára Szombathelyen a Mesebolt Bábszínházban került sor. 

Milyen tapasztalattal zártad az akkori próbafolyamatot? 

Nagyon élveztem a társulattal való közös munkát, azt, hogy sokféle dolgot ki lehetett próbálni 

a színészekkel, változatos és intenzív munka volt. Nyitottak voltak a kísérletezésre az utolsó 

pillanatig. Ezt nagyon szerettem.  

Itt, Debrecenben egy teljesen új Tündér Lala előadás született. Az olvasó- és elemzőpróbák 

során ismerkedtem meg a színészekkel, korábban még egyikükkel sem dolgoztam. Nagyon 

inspiráló volt számomra, ahogyan a szöveget felolvasták, ízlelgették. Ekkor jött az ötlet, hogy 

változtassak a koncepción. Megkérdeztem Asbóth Anikót, a Vojtina igazgatóját, hogy mi a 

véleménye egy ilyen változtatásról, ő beleegyezett, így a tündérvilágban létező karaktereket 

élőjátékkal ábrázoljuk, míg az embervilágot bábokkal. A díszletet és a zenét megtartottuk, de 

minden változott, színesedett, alakult. Csatlakozott hozzánk Csorján Melitta, aki segített, hogy 

ez az új elképzelés meg tudjon valósulni. Nagyon kevés idő alatt, nagyon nagy munkája volt 

benne az egész bábszínháznak, és ezt külön köszönöm mindenkinek. 

 

Kik segítettek alkotótársakként az előadás létrehozásában? 

A díszlet-kellék-báb tervezője az előadásnak Szombathelyen Biczó-Takács Lilla volt, 

Debrecenben csatlakozott hozzánk Csorján Melitta, aki itt a fentiek továbbgondolása mellett 

jelmezeket tervezett a színészeknek. Fontos kiemelni a Vojtina Bábszínház munkatársait, 

nélkülük és a színészek nyitottsága nélkül nem jöhetett volna létre ennyi idő alatt ez a 

produkció. A szöveget Khaled-Abdo Szaida írta, Faragó Zsuzsa volt a dramaturg. 

Mindkettejükkel többször dolgoztam már együtt. A zeneszerzőm Márkos Albert volt. Évek 

óta, ha csak lehet, vele dolgozom, nagyon szeretem az ízlését, félszavakból is értjük egymást.  

 

Milyen korosztályt szeretnél megszólítani az előadással? 

Az ideális korosztály szerintem az általános iskolások, 7-8 éves kortól fölfelé. De én az olyan 

gyerekelőadásokat szeretem igazán, ami a felnőttek számára is tartalmaz élvezhető 

momentumokat. Erre szeretnék törekedni a munkámban. De ha megfordítom a dolgot, az alsó 

korhatárt kell mindig nagyon megnézni. A Tündér Lalában beszélünk többek között 

halhatatlanságról, a szerelemről, a visszautasításról, a manipulációról is, mely témák 

megértése idősebb korosztály érettségét feltételezik. 
 

 

Tündér Lala 
A Mesebolt Bábszínház és a Vojtina Bábszínház közös produkciója 

 

Bemutató: 2015. szeptember 19. 

 

Bábszínpadra írta: Khaled-Abdo Szaida 

Dramaturg: Faragó Zsuzsa 

Tervezte: Biczó-Takács Lilla, Csorján Melitta 

Zenéjét szerezte: Márkos Albert 

Rendezte: Bereczki Csilla 

 

Rendezőasszisztens: Szabó Magdolna 

Fény: Ágh András, Barta Zoltán 

Hang: Czapp Ferenc, Papp László 

A bábokat készítette: Maginé Bérczi Katalin, Kissné Kati és Nádasiné Szegedi Éva 

 

Játsszák: 

Csiby Gergely e.h., Hajdú Péter, Hell Krisztina, Nagy Mónika, Nagy Viktória Éva m.v., 

Reschofsky György, Schneider Jankó m.v., Telenkó-Oláh Tímea 

 



„Az a fajta színház érdekel, ami minden korosztályt meg tud szólítani.” 

 
Tündér Lala című legújabb előadásunk rendezőjével, Bereczki Csillával beszélgettünk. 

 

 

Hogy lesz valakiből bábrendező? 

Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Még a pályám elején vagyok, 

nagyon sokat kell tanulnom erről a dologról. Engem igazán az a 

fajta színház érdekel, ami minden korosztályt meg tud szólítani. 

Szeretem a vegyes technikájú előadásokat, amiben ember, báb és 

zene alkot egy élő szövetet. Engem ez inspirált eddig leginkább. Ezt 

az utat szeretném tovább folytatni. 

 

Milyen út vezetett idáig? 

Kacskaringós. Informatika szakra jártam egy közgazdasági szakközépiskolába, utána 

bölcsészkarra, majd végül a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Sok minden érdekel, nem 

tudok csak egyféle dolgot csinálni. Sokféle munkát vállalok, szükségem van a 

változatosságra, arra, hogy különböző emberekkel találkozzam, mindig valami újat 

kereshessek. Szerencsére a színház, mint közeg, nagyon alkalmas erre. Ugyanakkor 

rendezőasszisztensként is dolgozom, ha tehetem. Számomra nagyon felszabadító, ha én is 

lehetek alkotótársa valakinek, de a döntés felelőssége nélkül nézhetem, ahogyan más 

dolgozik, emellett viszont segítem őt a munkájában, ahol csak tudom. Rengeteget tanulok az 

ilyen helyzetekből is, nagyon élvezem. 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem első színházrendező-bábrendező szakirányú 

osztályában végeztél. Milyennek élted meg az egyetemen eltöltött tanulóéveket? 

Érdekes élmény volt, mert idősebb voltam sok osztálytársamnál, mivel már abszolutóriumot 

szereztem egy másik egyetemen, amikor a Színműre felvettek. Ez sok előnyt és hátrányt is 

jelentett. Megtanultam csapatban dolgozni, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog 

számomra a mai napig. Rengeteg izgalmas és értékes emberrel találkoztam, akikkel azóta is 

dolgozom.  

  

Mely munkáidra vagy a legbüszkébb? 

A diplomarendezésemre például nagyon, a Pettson és Findusz című előadásra, amelyet a 

Budapest Bábszínházban rendeztem. De minden munkában találtam örömöt, amit eddig 

csináltam, a nehézségek ellenére is. 

 

Pár éve vagy ugyan a szakmában, de már több bábos és „élőszínházi” előadást is jegyzel 

rendezőként. Miben különbözik a bábrendező munkája az élőszínházi rendezőétől? 

Elsőre azt mondanám, hogy nem jó a kérdés. Mert ahhoz, hogy jó bábrendező legyen valaki, 

jó rendezőnek is kell lennie. Ahhoz, hogy jó bábszínész legyen valaki, jó színésznek is kell 

lennie. Én ezt tanultam meg az egyetemen. A bábos tudás egy plusz dolog, amivel ha 

rendelkezik valaki, sokkal izgalmasabb és összetettebb előadásokat tud készíteni, mint ha 

nélkülözné azt. Sokat kell tanulni, érzék is kell hozzá, de fejleszthető, tehát mindenki képes 

rá, akiben van szorgalom és kíváncsiság. 

  

Milyen egy kezdő bábrendező helyzete ma Magyarországon? 

Minden pályakezdőnek nehéz a helyzete ma Magyarországon. Én azt gondolom, hogy aki 

akar és tud, dolgozni, annak lesz munkája. Ha éppen nem hívtak sehová, kerestem magamnak 

munkát. Nem szeretek egy helyben ülni. Vannak terveim, ha nem is ötévesek. Folyamatosan 

tervezek valamit, amióta csak az eszemet tudom, és előbb vagy utóbb igyekszem meg is 

valósítani őket. Mindenekelőtt meg akarom szerezni a második diplomámat (ami igazából az 

első), és nekiállni sok olyan anyag létrehozásának, amire nagyon régóta vágyom. 



„Jó időnként kiszakadni, majd visszatérni a meleg fészekbe.” 
 

 

Évadunk első bemutatója a szombathelyi Mesebolt 

Bábszínházzal koprodukcióban megvalósuló Tündér Lala 

című meseregény. Az előadás látványának tervezője 

CSORJÁN MELITTA erdélyi származású festőművész. 

 

Milyen másfajta gondolkodást igényel egy bábelőadás 

tervezése a festészethez képest?  
Önmagamat kell tudnom adni akármilyen alkotói folyamatról 

legyen szó. A bábszínház közegét nagyon magaménak érzem, 

talán mert soha nem nőttem fel igazán. A munkáimra is hatással 

van ez a szemlélet. Az ábrázolásmódomat olykor „naivként” 

jellemzik. Az első bábos tervezésem a kolozsvári Puck Bábszínházhoz köthető 2001-ben, 

miután az egyetemi diplomamunkám alapján felfigyelt rám az intézmény igazgatója. Azóta 

többször is volt szerencsém dolgozni különböző bábszínházakban, 2003-2005 között éppen a 

szombathelyi Mesebolt Bábszínházban, 2013-ban a miskolci Csodamalomban. 

  

Mi jelenti számodra az inspirációt az alkotófolyamatban? 

Az inspirációt mindig az adott mese adja. A Tündér Lala előadás terveihez úgy kezdtem 

hozzá, hogy előzőleg már volt egy kialakult belső kép a fejemben a történetről, ami egyrészt 

az olvasmányélményhez, másrészt az egykori vojtinás Tündér Lala előadáshoz köthető. (A 

Tündér Lala című mesét 2003-ban Jámbor József rendezésében mutatta be bábszínházunk. – 

szerk.) 

A jelenlegi látvány viszont egy teljesen új kép a fejemben, ami most már nemcsak a fejemben 

létezik, hanem valóság. A díszletelemekre, amelyek óriás virágszirmokként jelennek meg a 

térben, színeket, formákat festettünk. Úgy érzem, hogy a mese hangulatán túl egy kicsit az én 

világomat is sikerült tükrözni velük. 

A jelmeztervezés már komolyabb kihívást jelent számomra, nincs benne gyakorlatom, de 

éppen ezért nagyon izgalmas ezen dolgozni. Lenyűgöz, ahogy a lányok a varró műhelyben 

teszik a dolgukat, ahogy a megrajzolt vázlataim alapján fél óra elteltével már hozzák is az 

elkészített ruhadarabokat. 

  

Melyik szereplő történetét érzed legközelebb magadhoz a mesében? 

Írisz királynő története érint meg a leginkább. Én is anya vagyok. Olykor nekem is határozott 

és gyors döntéseket kell hoznom a gyerekeimmel kapcsolatban, úgy hogy mindeközben 

érzékenynek is kell tudnom maradni. 

Azért örülök ennek a felkérésnek, mert egy kicsit kiszabadulok a hétköznapi, megszokott 

rutinból, ami egy másféléves kisgyerek mellett rám hárul. Bár imádom a gyerekem, és nagyon 

szeretek vele lenni, ez a munka most kizökkent a megszokott monotonitásból, és megerősít. 

Jó időnként kiszakadni, majd visszatérni a meleg fészekbe. 

  

A festményeid részlet gazdag, szürreális világba invitálják a befogadót. A csodálkozástól 

a szorongó érzésig sokféle impulzust generálnak. Mennyire tudatos, vagy ösztönös ez a 

hatásmechanizmus működtetése alkotáskor? 

Egyszer valaki megkérdezte, mennyire vagyok tisztában azzal, hogy amit épp festek, abból 

egy borzasztó hangulatú kép lesz. (nevet) Nem egészen így kezdek hozzá a munkához, de az 

mindenképpen tudatos, hogy mi az, amit meg akarok mutatni.  

Fontosnak tartom, hogy azt, amit a világról gondolok, üzenetként át tudjam adni a képeimen 

keresztül. Több festményemen visszatérő szereplők például a koravén, felnőttes vonásokkal 

ábrázolt gyerekek, kisbabák. Ezzel arra a szülői magatartásra igyekszem felhívni a figyelmet, 

amely hatására a gyerekek ideje korán felnőtté válnak. 



Ha pár lépés távolságból nézel a festményeidre, akkor mit látsz?  
Azt, hogy jók. (nevet) Viccet félretéve, azt érzem, hogy még nem vagyok teljes egész, kevés a 

tudásom. 

  

A festményeidről alkotott vélemények megegyeznek az alkotói szándékkal? 

Igen, többnyire egybevág az, amit mondanak, és az, amit 

szándékomban áll kifejezni. Kevés olyan emberrel 

találkozom viszont, aki át is tudja érezni a festményeim 

mondanivalóját. Mondok egy példát. Festettem évekkel 

ezelőtt egy képet az első gyermekem születése után. A képen 

egy skizofrén nő két alakja látható, az egyik hosszú hajjal 

egy kisbabát tartva a kezében, a másik kopaszon. Sokakban 

iszonyatot szült a látvány, holott én egyáltalán nem ezt látom 

benne. Azt az érzelmi állapotot akartam kifejezni, amikor 

egy nő anyává válik. A kisfiam születése után két érzelmi 

síkot kellett megtanulnom összeegyeztetni: az anyaságot, és 

azt a földtől való öt méterre lebegést, amit nekem a festészet 

jelent. Nagy érvágásként éltem meg. Miközben igyekeztem megértő, érzékeny anya lenni, ott 

forrongott a személyiségemnek az a borzalmas, lázadó része is, amely nem tudott kijönni. Egy 

évig depressziós voltam miatta, amikor viszont megfestettem ezt a képet, szép lassan kiment 

belőlem minden ezzel kapcsolatos szorongásom, félelmem, épp ezért az életem egyik 

legfontosabb festményeként tekintek rá. 

  

 

Csorján Melitta festőművész, vizuális nevelő 1978-ban Székelyhídon, Romániában 

született. Tanulmányait 2002-ben a Kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti 

Akadémián végezte, ahol monumentális és szentképfestészetre   szakosodott. 2008-ban 

felvételt nyert a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének festő szakosztályába.  

  

 

Díjai:  

2000 Apáczai ösztöndíj három hónapos részképzésre-Budapesti Képzőművészeti 

Egyetem 

2006 Tehetséges Debreceni Fiatalokért, egyéni ösztöndíj 

2007 Debreceni Őszi Tárlat nívódíja 

2010 Fresh Art fődíja 

2013 NKA miniszteri ösztöndíj, három hónapos tanulmányút – Atelier des Portes 

Ouvertes – Rivoli 59, Párizs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Szélsőségesen konzervatív, és szélsőségesen liberális lehetek ugyanabban a 

pillanatban.” 

- Interjú Márkos Albert zeneszerzővel-  

 

 

Évadunk első bemutatója a Szabó Magda által írt Tündér Lala 

című meseregényből született előadás, mely a szombathelyi 

Mesebolt Bábszínházzal koprodukcióban valósul meg. Az előadás 

zeneszerzőjével Márkos Alberttel beszélgettünk.    

  

  

 (A fényképet készítette: Láger László) 

  

Hogyan jellemeznéd az előadás hangzásvilágát?  
Az előadás zenéjének hangszerelése: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő és zongora; műfaját 

tekintve pedig négyféle. Az első réteg olyan kamarazene, ami leginkább francia, huszadik 

század eleji kamarazenére hasonlít, de nem idézi se Debussy-t, se Ravel-t, se Saint-Saëns-t, se 

Satie-t. A második rétege tánczene, mégpedig olyan, amiben kis-ázsiai görög-török-örmény-

szefárd tradicionális zenében lévő ritmikai szerkezetek és hangsorok jelennek meg. Harmadik 

rétegként egy nemlétező német expresszionista némafilmnek a drámai csúcspontjait 

próbáltam mai zenével megragadni, példa erre az a momentum, amikor Lala nagy belső 

viszály után megissza az ellenszert. Az előadás zenéjének negyedik rétege pedig Carlo 

Gesualdo és Juan del Encina reneszánsz komponisták egy-egy művének szinte 

felismerhetetlen átirata.      

  

 

Tudatos döntés volt a részedről ezeknek a stílusjegyeknek a beemelése? 

A zenei stílusra vonatkozóan Csillának (Bereczki Csilla, rendező – szerk.) nem volt konkrét 

útmutatása. Inkább egy-egy jelenet, vagy két jelenet közötti kötés összhatását elemezte. A 

zene csupán egy alkotóeleme a kívánt színpadi hatásnak, hiszen a szöveg értelmével, színpadi 

látvánnyal, színészi játékkal, mozgással kell egységet alkotnia. Az alkalmazott zeneszerző 

persze praktikus instrukciók alapján áll neki a komponálásnak, amelyek például a jelenet 

hosszára, a hangerőre, a tempóra, vagy egyes karakterjegyek megjelenésére vonatkoznak. 

Szerettem, szeretek Csillával együtt dolgozni, mert azon ritka tulajdonsággal rendelkezik, 

amivel szerintem csak kevesen: képes beismerni, ha tévedett. Ezt a magatartást egy hatalmi 

pozícióban lévő ember – legyen az rendező vagy politikus – a tekintélyvesztéstől való félelme 

miatt nagyon nehezen, olykor egyáltalán nem vállalja fel, pedig a hiba beismerése a 

közösségre nézve sok esetben felszabadító erővel bír.  

   

 

 

 

 

 



Sokféle művészeti területen működtél közre zeneszerzőként. Mennyire más 

bábelőadáshoz zenét szerezni?  
Nincs különbség számomra az alkotásban. Mi több, akkor sem komponálok másképp, ha 

gyerekekhez szólok. Sőt, sokkal nagyobb szabadságot jelent olykor nekik zenét szerezni, mint 

a felnőtteknek, mert zenei minták híján nincs beléjük plántálva a közhely. Egyenlő 

partnerként kezelem őket, amelybe nem fér bele a „tinglitangli” az én ízlésem szerint, s Csilla 

ízlése szerint sem. Ez nem azt jelenti, hogy a könnyen memorizálható, pár hangból álló „Süss 

fel nap…” típusú dalok ne lennének zseniálisak a maguk archaikus, repetitív módján.  

 

   

Csellistaként improvizatív, kortárs, alkalmazott és kísérleti zenével foglalkozol. 

Zeneszerzéskor mennyire határoz meg az improvizáció?  
Improvizációs zeneszerzési technikát sok nagy zeneszerző alkalmazott, például Bach, Bartók 

is. Számomra a zeneszerzés legjobb inspirálói a gázsi és a határidő. (nevet) Ritkán fordulok az 

improvizációhoz annak ellenére, hogy nagyon szeretem. Leginkább koncerteken szoktam 

szabadon játszani. Az improvizációnak két fajtáját különbözteti meg a zenetudomány: az 

idiomatikusat, amikor valamilyen stiláris kereten belül történik az improvizáció, és a 

nonidiomatikusat, amely mindenféle stiláris, tonális, ritmikai, formai, hangszínbeli kötöttséget 

kerül. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy egyáltalán ne hasonlítson semmire se az, amit 

játszol, legyen előzmény nélküli, egyszeri és megismételhetetlen. Én az improvizációnak ez 

utóbbi fajtáját szeretem leginkább űzni, mert lehetetlen. 

  

 

Pályafutásodat klasszikus zenei tanulmányok alapozták meg, mégsem ezen a területen 

teljesedtél ki művészileg. Hogy érzed, sikerült rátalálnod a saját utadra? 

Néha igen, néha nem. Néha amikor azt érzem, hogy igen, akkor később rájövök, hogy 

mégsem. Ha pedig olykor esetleg azt éreztem, hogy nem, később kiderült, hogy mégis. Ez egy 

filozofikus kérdés, amire nem tudok válaszolni. Az életkorral együtt jár a szemléletváltás. 

Mircea Eliade azt mondta, ha jól emlékszem, hogy az a társadalomtudós, politikus, aki 

fiatalkorában nem volt forradalmár, és nem akarta megváltani a világot, vén korára pedig nem 

lett belőle hagyományőrző, fabatkát sem ér. Idővel változunk, és másképp értékeljük 

ugyanazokat a dolgokat.  

  

Te melyik fázisában tartasz most az életednek?  
Én művész vagyok, szélsőségesen konzervatív, és szélsőségesen liberális is lehetek 

ugyanabban a pillanatban. A tradíciót tisztelve és használva akarok vadonatújat, meglepőt, 

meghökkentőt, de mégis maradandót alkotni. Mindkét szemléletnek megvan a saját igazsága, 

s a klasszikus angol demokráciában tisztelik is egymást. Nálunk Magyarországon nem. 

  

 

 

Márkos Albert csellista, zeneszerző 1967-ben született Kolozsváron. Zeneszerző nagyapa 

és zenész édesapa, édesanya hatására klasszikus zenei tanulmányokat folytatott cselló 

szakon. 1992 óta klasszikus zenei pályafutását befejezve improvizatív, kortárs, 

alkalmazott és kísérleti zenével foglalkozik. Zeneszerzőként több film, színházi- és 

bábelőadás létrehozásában működött közre. Színházunkban a Kis December király c. 

előadást jegyzi zeneszerzőként.  
 

 

 

 

 

 



A boszorkány maga a csábítás 
 

 

Évadunk első játszószínházi előadása a Jancsi és Juliska 

október 11-től látható. A bemutató kapcsán Láposi Terka, a 

kamarajáték írója, rendezője osztotta meg velünk 

gondolatait. 

  

  

  

 

Az előző évad bemutatója az Őztestvérek több ponton párhuzamba állítható a Jancsi és 

Juliska történettel. Mennyire volt tudatos ebből a szempontból a meseválasztás? 

Évek óta foglalkoztat a családszerkezet, illetve azon belül is azok a változások, feszültségek, 

különösen a testvérek viszonylatában, amelyek óvodás életkorban is élhetőek, értelmezhetőek. 

Az Őztestvérek című előadásban egy olyan családot idéztünk meg, ahol az elhunyt anyuka 

helyét az apa új felesége, a „mostoha” próbálja átvenni szeretet nélkül, és éppen ezért 

sikertelenül. Többek között arról szól számomra ez a mese, hogy a jókor megkapott anyai 

minta egy életen át végigkíséri az embert.  

A Jancsi és Juliska történet során is egy 

családmodellt szerettem volna bemutatni, egy 

olyan családét, ahol bizonyos szabályok 

betartásával minden a legnagyobb rendben 

működik. Ez a harmónia csak akkor bomlik 

meg, amikor a gyerekek a 4-5 év körüli 

Juliska, és a 13-14 év körüli Jancsi este 

lefekvés után kihallgatják a szüleik 

beszélgetését. A meghallott mondatok 

(„Nincs tovább, nincs élelem a kamrában. 

Lehet jobb lesz máshol nekik, mert nem 

tudom felnevelni őket.”) alapján elkezdenek 

morfondírozni, és arra a következtetésre jutnak, hogy az anya nem szereti őket, nem kellenek 

már neki.  

Az életkor adta tapasztalatok, illetve ezek hiánya, valamint a más nézőpontból értelmezett 

mondatok félreértéseket szülhetnek, ha ideje korán nem beszéljük meg őket. S ez fontos kulcs 

ebben a történetünkben.  

Azért éreztem fontosnak, hogy újra testvérek legyenek a főszereplői az előadásunknak, mert 

egyrészt a hozzánk járó 2,5-12 éves korú gyerekeket valóban érdekli ez a kapcsolat, hiszen 

sokuknak van testvére, másrészt az Őztestvérek, amelyet ezidáig 125 alkalommal játszottunk, 

pozitív visszajelzéseket hozott számunkra. A közönség reakciói abban erősítettek meg, hogy a 

családban történt események, s főleg a testvérkapcsolatok, minden életkorban kiemelt pozíciót 

kapnak.  

Mindkét mese kapcsán lényegesnek tartom a mintakövetés gesztusát. Úgy gondolom, hogy a 

jó minta előbb-utóbb visszaköszön valamilyen formában a gyermek életében, még akkor is, 

ha azt gondoljuk, meg sem hallotta, amit mondtunk neki. 

 

 



Miért tartod fontosnak, hogy a családszerkezetről, mint témáról beszélj? 
Azt tapasztalom a hétköz- és ünnepnapokban 

egyaránt, hogy mindig, minden helyzetben 

sietünk, robogunk, kapkodunk. Azt hisszük, 

hogy mindez a rohanás tőlünk függetlenül 

alakul ki, mi legtöbbször áldozatai vagyunk a 

folyamatoknak, holott épp mi magunk 

vagyunk azok, akik teremtjük életünk 

szituációit. Folyamatosan megélem, hogy az 

elsietett élethelyzetekből fakadóan mennyi 

félreértésünk adódik. 

Úgy érzem, hogy akkor lehetünk felelősen 

döntő szülei a gyerekeinknek, ha értő 

figyelemmel, ténylegesen megvárjuk a kérdéseiket, és azokra valós, hiteles válaszokat 

igyekszünk adni. Ha nem magunkra figyelünk mindeközben, hanem arra, hogy 

családtagjainknak a lehető legtöbbet segítsünk, akkor a kommunikációnk valós tartalmakkal 

telítődhet meg. 

Nem tartom egészségesnek, sőt nem is életszerű, ha a sietős, pörgős mindennapokban a 

halogatásra építem a vágyott elképzeléseimet, terveimet, feladataimat, arra, hogy: „majd 

egyszer lesz időm, és majd akkor beteljesül…”. A „patópálság” nem visz előre. Érdemes az 

örömteli, figyelemteljes és egészséges kommunikációra folyamatosan törekednem, ezzel 

megadhatom az esélyt magunknak, a családomnak a közösen hozott döntésekhez. 

  

 

Az elmúlt évtizedekhez képest saját magad is tapasztalod a kommunikációban ezt a 

változást, a viszonylatos szétszabdaltságot? 
Igen. Egyfajta felszíni kommunikációt érzek, amellyel ugyan túl tudunk élni pillanatokat, de 

ez nem vezet harmóniához, bizalomhoz. Sok esetben nincs módunk hosszabb távra tervezni, 

mert a szétszabdaltságot, a rohanást szolgáljuk. Mindez a folyamat lehet, hogy a XX.-XXI. 

század felgyorsított életmódjával függ össze. Rengeteg szemetet termelünk, az értékes anyagi 

minőség egyre inkább elveszíti hangsúlyosságát. Nem gondoljuk végig, hogy egy puritánabb 

életformával hosszabb távon mennyivel nagyobb „nyereségre” tehetünk szert. Nem érzem az 

individuumon kívüli gondolkodás szándékát a mindennapokban, azt a kitekintést, hogy rajtam 

kívül még milyen módon lehet a világ alakulásáról elmélkedni, közösen cselekedni. Nagy 

hangsúlyt kap napjainkban a hedonizmus. Gyakran kérdezem, magamtól, hogy ez a 

szétszaladó világ rövidtávon megváltoztatható? Hankiss Elemér szerint a bizonytalanság 

korában élünk: az ember nem lehet biztos abban, hogy két év múlva is lesz munkája, hogy a 

diplomájának megfelelő munkakörben tud elhelyezkedni. Olyan sok kérdés merül fel, 

amelyek egészen a gyermekneveléshez vezetnek vissza. Merre, milyen irányba indítsam a 

gyerekemet? A képességének, tehetségének megfelelő foglalkozáshoz segítsem hozzá, vagy 

olyanhoz, amiből később meg tud élni? De honnan tudom, hogy mi az, amiből meg lehet majd 

élni? Tele vagyunk kiszámíthatatlanságokkal. 

Az előadásban szereplő boszorkány éppen 

ezért nem a mesékből ismert tipikus vasorrú 

bába figura, hanem maga a csábítás egy kis 

francia kisasszony képében, a tejszínhab, a 

cukormáz, az ugráló vár, a 

dekorkozmetikumok világa. Minden 

pillanatban csábít valamivel, ami igenis szép, 

és igenis jól esne sokaknak. Ahogy 

napjainkban, mesénkben is megvan annak az 

esélye, hogy elfogadjuk a felajánlott szebbet, 

jobbat, édesebbet, de ezzel saját gerincünktől 



lépünk távolabb. Az én mesei értelmezésemben Jancsi észre se veszi, hogy mikor kerül a 

boszorkány bűvkörébe, és addig nem is lesz képes belőle kilépni, amíg fel nem ismeri ezt a 

helyzetet. 

A Jancsi és Juliska történet számomra a csábításról, annak erejéről szól, és arról, hogy ezt a 

család hogyan tudja kezelni, mit tud cselekedni az elkerülésére, van-e egyáltalán eszköze 

hozzá. 

  

 

Hogyan jellemezhető az a vizuális tér, amelyben megszületik a mese? 
Arra vágytam, hogy egy olyan 

erdőben játszódjon a történet, 

amelyet kétféle ábrázolásmód 

jellemez. Egyrészt látunk egy 

foto-realisztikusan megfestett, de 

titokzatos világot, másrészt egy 

áttetsző (polikarbonát) felületre 

komponált szürreálisat, ez utóbbi 

a nézőkhöz közelebb eső. A 

látható és láthatatlan világ 

párhuzamos jelenlétét szeretném 

ezzel a látvánnyal megidézni. 

Játszó termünk mérete 

megengedi, hogy nagyon közel 

engedjük egymáshoz a játékteret 

és a nézőt, szinte egybe olvad. Ebben a közelségben pedig fontos számomra a gyermeki lét 

biztonságos kereteinek a megteremtése annak minden jellemzőjével. 

A képi világgal párhuzamosan a reális és szürreális kettőség a játékstílusban is megjelenik. 

Jancsi és Juliska, az apa, anya valós figurákként, valós családi helyzetekben léteznek, azonban 

az a tér, amelyben megjelennek, már ezen túlmutat. A bábok és a családi otthon mérete apró, 

a rengeteg erdő óriási, ahogy az ég csillagainak látványa is előhívja bennem annak érzetét, 

hogy sejtnyi méretű vagyok, ha feltekintek az égboltra. 

A földi világot a „láthatatlan” erdő egy-egy kis szigete tartja meg, amelyekről soha nem 

tudjuk pontosan, hogy valójában léteznek-e. A mézeskalács házikó áttetsző kunyhóként 

jelenik meg. Mindvégig bizonytalan, hogy vajon az ott játszódó jelenet ténylegesen vagy csak 

a gyerekek álmában történik-e meg, hiszen a szülők ugyanazon a fán találják meg Jancsit és 

Juliskát, ahol korábban elaludtak. A fát emberi gerincként ábrázoltuk, amelynek „csigolyái” 

polikarbonát (átlátszó) elemekből állnak. Az álomjelenetbe ezeknek a „csigolyáknak” az 

elfordulásával, forgásával jutunk el, s ennél a szituációnál, az álomba lépésnél a lassított 

mozgást alkalmazzuk: minden lassítva történik. A mézeskalács házikóba érkezve a gyerekek 

nem azonnal, hanem fokozatosan kerülnek fogságba, ahogy egyre több, és több süteményt 

kérnek. 

Arra vágytam, hogy a reális problémák és az azokon való felülemelkedés kettőssége 

fejeződjön ki a játékstílus és a térkezelés ábrázolásával. 

  

A mese színpadra alkalmazásakor mennyiben tértél el a klasszikus történettől?  
Az eredeti történettől annyiban, hogy aktuális családmodellek alapmondatait emeltem be. 

Napjaink szülői diskurzusából merítettem a megszólalásokat. A két gyerekre jellemző verbális 

megnyilatkozást különbözőképpen ábrázoltam. Juliska, az óvodáskorú szóhasználatára, aki 

még a mesei világban létezik, leginkább a mesei szövegkezelés jellemző, Jancsiéra azonban 

már a világ reális megértésének a szándéka. A mesei szövegkontextus egy az egyben a 

boszorkányra és a mézeskalácsházikó körül játszódó jelenetekre jellemzőek. 

  



Egy próbafolyamat során olykor előfordul, hogy a színpadi megvalósítás lehetőségei 

felülírják a dramaturgiai munkát. Hogyan éled meg ezeket a helyzeteket úgy, hogy egy 

személyben író és rendező is vagy? 
Nyitott vagyok mindenre. Az alkotótársaim rendszeresen alakítják a szituációkat a saját 

általuk szeretett mondataikkal, amelyektől ha feszültebb, vagy esetleg harmonikusabb lesz 

egy-egy jelenet, akkor természetesen megtartjuk. A zeneszerző a dalok szövegeit a 

zeneszerzéssel párhuzamosan írja, amelyek beépülve a jelenetbe, olykor a szövegkönyv 

szókészletét is módosítják. Oda-visszaható folyamat ez, amelyben nagyon szeretem a közös 

alkotás élményét.   

  

 

Jancsi és Juliska 

Kamarajáték 

Bemutató: 2015. október 9. 
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Tervező, kivitelező: Majoros Gyula 

Zeneszerző: Arany Zoltán 

Koreográfus: Magi Krisztina 
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Mindigvolt és mindiglesz mese, 40 éves a Vojtina Bábszínház 
 

Uralkodók, vitézek, lovagok, királylányok, 

tündérek, sokak számára ismerős 

mesebábok lepték el a berettyóújfalui 

Nadányi Zoltán Művelődési Központ 

kiállítótermét. 

A Vojtina Bábszínház bábarchívumának 

kiállítását Asbóth Anikó, a Vojtina 

Bábszínház igazgatónője nyitotta meg 2015. 

szeptember 30-án a Bihar Vármegye 

Képgalériában. 

A Vojtina Bábszínház bábarchívuma több 

mint 40 év alatt hatalmasra nőtt, de nem a 

számosság fontos benne, hanem a mesei 

szerepkörök képviselőinek aránya, minősége. Ezen kiállítás a mesei világ belső hierarchiáját, 

tereinek lakóit próbálja megmutatni. 

 

A kiállítás 2015. október 30-ig látogatható hétköznapokon 8-tól 15 óráig. 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=61
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=61
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=184
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=61
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=61


Függöny mögött 

 

Évadunk első kiállítása szeptember 17-én, 14 órakor nyílik 

Függöny mögött címmel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

alkalmazott látványtervező szakán végzett fiatalok 

diplomamunkáiból. A tárlat mielőtt megérkezett hozzánk, 

megjárta a Nyíregyházi VIDOR Fesztivált, és a Pécsi Országos 

Színházi Találkozót is. 

A kiállítás rendezői közül Oláh Richárd végzős diákkal 

beszélgettünk, aki a Fehérlófia című meséhez készített 

színpadtervével és a mese egyik szereplőjével, a Hétszűnyű 

Kapanyányi Monyók bábfigurával mutatkozik be nálunk. 

 

A kiállítás célja, mint ahogy azt megtudtuk tőle, a kulisszák mögé 

bepillantást engedve közelebb hozni a laikus nézőt a szakmához. A 

tárlaton megtekinthető alkotások az alap és a mesterszak végzős 

diákjainak diplomamunkájaként születtek, amelyek között 

elsősorban jelmezterveket, díszletterveket találunk. Bernarda Alba 

háza, Szecsuáni jólélek, Don Carlos, Stalker…csak néhány azok 

közül a drámai, operai műfajok közül, amelyek megihlették a 

diákokat. 

 

Az egyetemi évekről Richárd pozitívan 

nyilatkozik. Ő az alapszakot Kaposvárott 

végezte, és mivel a bábkészítést mester 

szakon szerette volna folytatni, ezért egyéb 

lehetőség híján a Képzőművészeti 

Egyetemre felvételizett, ahol az elméleti 

órákon túl elsősorban a színpadi művek 

befogadását segítő nyitott 

gondolkodásmódot tanulta meg. A diákok a 

díszlettervezés alapszakjuk mellé jelmez- 

vagy bábtervező kiegészítő képzést 

kötelesek felvenni. Richárd külön kiemelte, 

hogy a bábok készítése mellett a 

bábtervezők az elkészült figurák színpadon történő mozgatását is elsajátítják, amely tudásról 

immár hagyomány, hogy egy előadás keretein belül adnak számot. Legutóbb Moliere Pipogya 

Férj című művét vitték színre Bereczki Csilla rendezésében. 

A jövőre vonatkozó kérdésekre bizonytalan válaszokat ad Richárd. Egyelőre semmi sem 

eldöntött, és mivel nem kapkodnak utánuk két kézzel a színházi vezetők, ezért kénytelenek 

saját maguk megkeresni a lehetőségeiket, melyre találni sem lehetne jobb alkalmat egy 

kiállításnál. 

Kiállító hallgatók: Dávid Luca, Fekete Anna, Keszeli Borbála, Oláh Richard, Rákai Tamás, 

Safranek Zita, Simon Dorottya, Szalai Sára 

  



Konzulens tanáraik: Csanádi Judit, Csík György, É. Kiss Piroska, Orosz Klaudia, Tordai 

Hajnal, Zeke Edit 

  

A kiállítást 2015. szeptember 17-én, 14.00 órakor Láposi Terka nyitja meg. 

  
A kiállítás látogatható: 2015. október 18-ig 

(hétfő-péntek:8-17 óráig, szombat-vasárnap: 9-12 óráig) 

  

 

  

 

Ki hol lakik? a Fux Fesztiválon 

 

 
2015. október 5-én (hétfőn) 12 órától a Ki hol lakik? 

című előadással vendégeskedünk a II. Fux Fesztiválon, 

Nagyváradon. 

A fesztiválról bővebb információkat itt olvashattok: 
http://fuxfeszt2.szigligeti.ro/index.php?s=5&lang=hu&a=1 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

 

 

 

 

 

Kolozsváron díjazták A kis December királyt 

 

 
2015. október 12. és 15. között tizennegyedik 

alkalommal rendezték meg a Kolozsvári Puck 

Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi 

Fesztiválját. A Vojtina Bábszínház A kis 

December király című előadásával kelt 

versenyre a fesztivál díjaiért, nem is 

eredménytelenül. A Sorin Crisan teatrológusból, 

Daniel Stanciu rendezőből, Carmen Stanciu 

teatrológusból, Decebal Marin színészből és 

Katona József rendezőből álló zsűri előadásunkat 

a legjobb díszlet díjával jutalmazta, melyet 

Mátravölgyi Ákos tervezett. 

 

A díjazottak névsorát itt olvashatjátok: http://www.teatrulpuck.ro/hu/ 

 

Szeretettel gratulálunk mindenkinek! 

 

 

 

 

 

http://fuxfeszt2.szigligeti.ro/index.php?s=5&lang=hu&a=1
http://www.teatrulpuck.ro/hu/


A Hamuban sült pogácsával vendégeskedünk Prágában 
 

2015. október 20-án 17.00 órától a 

Hamuban sült pogácsa című játszószínházi 

kamarajátékunkkal vendégeskedünk a 

prágai Magyar Intézet színháztermében. 

Előadásunk három népmesét dolgoz fel, 

melyeknek központi eleme a kenyér. Ezekkel 

a mesékkel szeretnénk a Csehországban élő 

magyar gyermekek szívébe lopni a magyar 

kultúrát egy könnyed, de gazdag 

mondanivalójú bábelőadással. 

 

 

Vendégek a Vojtina Bábszínházban 

2015. szeptember 13-án (vasárnap) 10.00 

órától a Szépenszóló Fütyöri című 

előadásával vendégeskedik a Vojtina 

Bábszínház Játszószínházában az Álomzug 

Társulás! 

Szépenszóló Fütyöri meséje egy öreg 

királyról szól, akinek a hallását csak egy 

szép szavú madár éneke adhatja vissza. Ám e 

madarat sok-sok próbatétel után csak az 

szerezheti meg, akinek jó a szíve és tiszta 

lelke... 

 

2015. október 18-án (vasárnap) 10.00 órától a Békéscsabai 

Napsugár Bábszínház vendégeskedik a Vojtina Bábszínházban a 

„Világszép Nádszálkisasszony” című bábelőadással. 

Mese a legkisebb királyfiról, aki vándorlása során végigjárja a 

népmese törvényszerűen "előírt" állomásait, kiállja a próbatételeket 

és elnyeri a Világszép Nádszálkisasszony kezét. 

 

2015. október 25-én (vasárnap) 10.00 órától a 

nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata 
vendégeskedik a Vojtina Bábszínházban a "Szent 

László csudatettei" című bábelőadással. 

Az egyikük kezében csatabárd, a másikéban 

palacsintasütő. Az egyik király, a másik vitéz. 

Bátorságuk viszont közös: Vitéz László és Szent 

László régi jó ismerőseink, de mi van akkor, ha 

egy mesében találkoznak? Az előadás Nagyvárad 

városalapító királyának legendáját a vásári 

bábjátékok humorával ötvözi, így kicsik és nagyok 

egyaránt megérthetik Szent László csudatetteit. 

Szeretettel várunk Benneteket! 



Színház és nevelés 
 

Beszélgetés Láposi Terkával színházi nevelési programunk koordinátorával 

  
 

Bábosházunk életében az előadások és próbák adta mindennapi 

ritmust időnként színházi nevelési foglalkozások szakítják meg. 

Sokak számára ismerősen csenghet a kifejezés, ám akik most 

találkoznak vele először, kétkedve kérdezhetik: most akkor 

színház vagy nevelés? A válaszunk is is, színház is és nevelés is 

egyszerre. De mégis hogyan, milyen formában valósulhat ez meg? 

Bábszínházunk nyílt főpróbával, drámafoglalkozással, előadást 

elemző beszélgetéssel, néphagyományainkon alapuló rítusjátékkal, 

kulisszajárással várja az ez iránt érdeklődőket.  

  

 

Mit jelent számodra a színházi nevelés?  
Olyan pedagógiai módszertani lehetőséget, amely a színház eszközeit használva közösségben 

ismerteti meg a körülöttünk és a bennünk lévő világot.  

Engem személy szerint a világra születés miértje érdekel. A színház sokféle utat kínál a 

szellem, a lélek kifürkészhetetlenségének ábrázolására. Mélyen hiszek a művészetszemléletű 

nevelésben, amely az embert szuverén egyéniségként és közösségi lényként egyaránt elismeri. 

Művészeteken keresztül megláttatni a világot a legnagyobb értelemadó lehetőség, különösen a 

színház és a dráma eszközeivel, amelyek egyidejűleg nyújtanak vizuális és akusztikai 

élményt. 

A színházi nevelés alkalmazásánál a drámapedagógusi szemlélet mellett az esztétikai 

minőséget is fontosnak tartom. A kép, a gesztus, a tárgyhasználat ugyanolyan fókuszba kerül 

az én értelmezésemben, mint a szöveg. Egy fogalom színpadi megjelenítését képpé formálva 

képzelem el, amely színek, tárgyak, formák, gesztusok, mozgáselemek halmazából áll. 

 

A színházi hatásmechanizmus egyik fontos alkotóeleme a vizualitás. Mennyire igaz ez az 

állítás a gyerekeknek szánt előadások esetében?  
Az ember 85%-ban a vizualitáson keresztül jut információkhoz. Korosztályonként eltérő 

típusú ennek a befogadóképessége, más nézőpontból és más eszközökkel fedezik fel a világot 

a gyermekek, a kamaszok és a felnőttek. Az óvodás világképe teljesen különbözik például a 

felső tagozatos gyermekétől. Az óvodásra jellemző lehet az artificializmus (a gyermek a 

természeti jelenségeket úgy képzeli el, mint amit emberek készítettek), az animizmus (a 

dolgoknak, tárgyaknak életet, szándékot, pszichikus funkciót tulajdonít), a mágikus 

(prelogikus) gondolkodás (varázslatos oksági viszonyokat tételez fel egy-egy jelenség között), 

valamint a finalizmus (jellemzője a célokság, az oksági összefüggéseket felcseréli a 

célszerűséggel). Egy felső tagozatos már képes a saját képzelőerejére támaszkodva 

„felöltöztetni”, reálisan megtervezni az üres teret. A 9-12 évest a szemléleti realizmus, a 

látható valóság ábrázolhatósága érdekli, a 12-14 évesek pedig már a pszeudo-naturalizmus 

korszakát élik. Náluk a tér- és mozgásábrázolás jelentősen fejlődik, elvesztődik a 

spontaneitás, sablonossá vállnak gesztusok, megjelenítések, a képességek hiányának 

felismerése a központi szerep, a sok mindennel való elégedetlenség vezérli. 

A szemiotika, az antropológia és a néprajztudomány területén számos kutató úgy gondolja, 

mint Lesznai Anna, hogy „a mese egy közös nyelvből fakadó édeni állapot szövegszintű 

emlékezete, illusztrálása épp ezért lehetetlen”. Számomra ez azt jelenti, hogy a több rétegben 

értelmezhető szöveget nem illusztrálhatom egy „itt és most” grafikával, hanem olyan vizuális 

képet kell alkotnom hozzá, amely ugyanúgy, azaz sokszintűen tud működni. Ha sikerül 

rátalálnom erre a többrétegűen értelmezhető képre, akkor ha bármilyen olvasatot is mögé 

teszek, pólusaiban - individuum és egyetemesség - igaz maradok. 



A vizuális élmény befogadása kisgyermekkortól felnőttkorig folyamatosan változik, fejlődik. 

Az ebben fellelhető jelek és szimbólumok rétegzettségének értelmezését meg kell tanulni. A 

befogadás következő szintje a szöveg, amelynek megértéséhez a vizuális élmény 

feldolgozásán keresztül juthatunk közelebb, azaz nagy segítséget adhat az árnyalt 

élményszerzésben. 

  

Miért tartod fontosnak, hogy jelen legyen a bábszínházban a színházi nevelés? 
 

Tanár, etnográfus, a színházművészet kutatója, 

alkotója vagyok. Az emberi működés 

természetessége érdekel, az, hogy hogyan lehetne 

kiszélesíteni önmagunk megismerését, a teremtődés 

folyamatában mit jelenthet az együttműködés… 

Megoldási lehetőségeket adhat a színházi nevelés 

azoknak, akik valamilyen oknál fogva megrekedtek 

egy élethelyzetben. 

  

  

Hogyan illeszthető be ez a forma az évad műsortervébe?  
Az évad műsortervének kialakítása irodalmi műveken nyugszik. Nagyszerű lenne, ha úgy 

állítanánk össze ezeket, akár több évre előre, hogy fogalmi szinten összegyűjtjük, melyik 

életkorban milyen életérzések, aktuálisan felbukkanó kérdések mozgatják nézőinket. Sokféle 

problémakört gyűjtenénk össze, s ezen témák kielemzése után térnénk rá a fogalmakhoz 

kapcsolható irodalmi mű, művészettörténeti aspektus, folklór anyag kutatására. 

Az lenne az ideális, ha a játszószínházi és nagyszínpadi társulat művészei spontán 

csoportokba tömörülve különböző életkori szakaszoknak találnának ki foglalkozásokat. 

Mindezek mellé rendelve alkotói műhelyfoglalkozásokon, szakmai fórumokon 

kezdeményeznénk párbeszédet a színház és a pedagógusok, drámatanárok között. Vágyam, 

hogy a gyerekek fejlődése érdekében a kultúra és az oktatás még több szálon, még több 

területen összefogna.  

Az első lépéseket a társulaton belül már megtettük ahhoz, hogy a hozzánk érkezők életkori 

kereteit szélesítsük: folyamatosan képezzük magunkat, több nagyszínpadi előadásunk mellé 

feldolgozó foglalkozással vártuk az osztályokat, beszélgetős esték keretében párbeszédet 

nyitottunk a művészettel nevelés témakörében, több szakembert kértünk arra, hogy legyen a 

tükrünk, nézzen minket, és véleményével segítse önreflexióinkat.  

A játszószínház újraértékelve önmagát, más szerkezeti formában működik tovább. A 

nagyszínpadi társulat is beavatott lett az említett történések miatt, sőt, mint alkotók, igénylik a 

jelenlétet a színházi nevelési programokban. Mélységesen egymásra figyelő, egymást tisztelő 

és szerető emberekből áll mindkét csapat. 

  

Milyen témák érdekelnek, amelyek úgy gondolod, hogy megkerülhetetlenek ma? 

 

A családban betöltött szerep érdekel 

leginkább, elsősorban azért, mert 

gyerekeknek játszunk, akiknek az életében 

ez kulcsfontosságú kérdés. A család, mint 

téma sokféle nézőpontból megközelíthető, 

egyének szemszögéből (anya, apa, testvér, 

vendég) kezdve olyan attitűdökön, 

viselkedési mintákon, értékeken, szokásokon 

át, mint az áldozathozatal, az egymásra 

figyelés, az empátia, válás, csalás… 

 



Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy az egyén szabadságának a tömegesedéssel szembeni 

törekvéseiről, a társadalmi felelősségvállalásról, a kultúrák polarizációjáról, a bizalomról, a 

megbízhatóságról, az adott szó becsületéről is beszéljünk. No, és még rengeteg mindenről, 

ami az ember létezését szebbé, nyitottabbá, érzékenyebbé teheti. 

  

Milyen nevelési formában látod mindezt kivitelezhetőnek?  
Mivel különböző személyiségűek vagyunk, a sokféleségben hiszek. Azt szeretném, ha a 

társulatban mindenki megtalálná a saját személyiségének megfelelő módszert, stílust, és 

abban tudna kibontakozni. 

  

Kiket tartasz követendő példának?  
A nagy Ők: Gabnai Katalin, Bucz Hunor, Kaposi László, Trencsényi László, akik 

drámapedagógiai, színházi tapasztalataikat megosztva rengeteget adtak nekem. A valamikori 

debreceni Tanítóképző Főiskolán (1980-as évek eleje) a pedagógiai/pszichológiai tanszék 

tanárainak, Arany Erzsébetnek, Girasek Jánosnak, Pinczés Ildikónak szintén sokat 

köszönhetek. A szemléletmódomra továbbá nagy hatással volt a humanisztikus 

pszichológiával való megismerkedés. Kerekasztal Társulat, a KÁVA Műhely is sokat formált 

rajtam. Az Insite Dráma 2013-as kutatása pedig jókor szólított meg, s a fogalmi hálóban való 

eligazodásomban nyújt folyamatosan szakmai referenciát. 

  

Hogyan látod országos viszonylatban a Vojtina Bábszínház színházi nevelési kínálatát? 

Még mindig alakulóban van a színházi 

neveléssel kapcsolatos arculata, még nem 

elég markáns. A folyamatos teltházas 

játszószínházi előadások bizonyítják, 

hogy nagy szükség van az 

interaktivitásra, a közvetlen párbeszédre, 

a kötetlenebb színházi formanyelvre, a 

közösen meghozott döntésekre. Egyre 

több általános iskola felső tagozatos 

osztálya, középiskolai közösségek jelzik 

igényüket közös élményekre. 

Világképében, művészeti minőségében, 

professzionális működésében 

véleményem szerint erős a Vojtina, s ezt a határozott karaktert a színházi nevelési formájának 

is követnie kell. A világ körülöttünk, pontosabban a gyermek és általában az ember telve van 

kérdésekkel, amelyekre reflektálnunk kell, legalábbis érdemes. Szerintem a jövő 

gyermekszínházának a legégetőbb feladata lehet a minőségi előadások mellett a színházi 

nevelési programokban megélhető „világfelfedezés”, a felelősen gondolkodó és tevékeny 

ember képének árnyalása. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bábművészet a kortárs diskurzusban 

 

 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Bábművészet a 

kortárs diskurzusban címmel interdiszciplináris konferenciát 

rendez október 16-án a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A 

különböző szekciókban előadók között szerepel LÁPOSI TERKA 

igazgatóhelyettesünk is, akit a Vojtina történetének ismertetésére 

kértek fel. Előadásának absztraktját ezúton ismertetjük.  

  

 

„Hanem szárnyadra ólomsúlyt ne köss…”  

A debreceni Vojtina Bábszínház története 

(törekvések, irányok, stílusok 1975-2015 között) 

Miért fontos 2015-ben is a Vojtina Bábszínháznak a közel 40 évvel ezelőtt választott Arany 

János-i ars poética? Milyen kérdések köré szerveződött a négy évtizedes Vojtina-történet?  

A 40 éve működő[1], a bábjáték műfaját mint kifejező eszközt önként és tudatosan vállaló 

bábszínházi közösséget olyan gondolatiság mentén érdemes körbejárni, amely felvetések, 

kérdések végig követték a Vojtina négy évtizedét. Fontos azt a vállalást, illetve azt a szellemi 

utat is megvilágítani, amely az „alapítsunk bábegyüttest” amatőr[2] működésből hivatásos 

bábszínházzá, majd 2012-től a kiemelt státuszú bábszínházak közé emelte. Azt az akaratot 

sem szabad kikerülni, mely a hivatásos működési formából sem hagyja ki a bábjáték 

régidőktől kanonizált egyik lényeges műfaji sajátosságát: a közvetlen interaktivitást, a bábbal 

tett rituális cselekvések élményszintű megélését.[3] 

Ha visszatekintő pozícióba helyezi magát egy kulturális intézmény, és megpróbálja útját és 

ezzel identitását is végig gondolni, fontos, hogy milyen hangsúlyokkal artikulálja, narrálja 

önmagát. Az amatőr szerveződésből a színházi struktúráig való fejlődési út sok mindent 

felvetett és felvet a debreceni Vojtina Bábszínház történetében és törekvéseiben. 

A Vojtina számtalan kérdéseket tett maga elé évről évre az elmúlt 40 év alatt, folyamatosan 

igyekezett saját eszközeivel önazonosságát is megfogalmazni. S hogy milyen értékrendet 

követett és követ a bábszínház, az kiderülhet abból, hogy: 

-          milyen anekdotákat, elbeszéléseket szőtt maga köré, 

-          mit tekintett saját identitását megalapozó „mítoszának”, 

-          az emlékezetében kik szólaltak meg a legtöbbször, 

-          a színház vezetői kiket és mire hívtak meg együtt alkotásra, közös gondolkodásra, 

-          hogyan juttatták el az általuk felvállalt és áthagyományozandónak tartott értékeket az 

éppen aktuális társulati tagoknak, és közönségüknek, 

-          közönségével milyen kapcsolatokat ápolt, a velük való kommunikációnak milyen 

mélységet tulajdonított, illetve mennyire volt nyitott a közönségtől a társulatra és a 

bábszínházra visszafelé irányuló hatásokra, 

-          színházuk történelmi tudatát és emlékezetét mi serkentette, gátolta, színezte, 

-          az áthagyományozódás útját milyen szegmensekből építette fel? 
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Ezek a jelenben is érvényes, aktualitásuk erejét fenntartó kódok, minták, módszerek, 

viszonyulások azonban az 1960-70-es évekből gyökereznek. 

A társadalmi értékrendet átalakító hatásokat tekintve a XX. század végéig lezajló változások 

gyökeres fordulatot hoztak életszemléletben, identitásban, értékvilágban. A változások ívét 

leíró kulcsszavak közé tartozik, melyek a Vojtinát is befolyásolták, meghatározták: társadalmi 

értékváltás, individualizációs folyamatok megerősödése, széttöredezett (fragmentált) identitás, 

önmegvalósítás (mint a szabadság fokmérője), kozmopolitizmus, a média, a globális 

kommunikáció intenzív növekedése és dominánssá válása, tömegtájékoztatási cikkeken 

keresztül közvetített (mediatizált) társadalom. Az értékeket kulturálisan meghatározó 

tényezők kiteljesedtek, s a tradíciók archivált teljességének egyidejű jelenléte beláthatatlan 

átrendeződéseket eredményezett. Új szellemi-kulturális helyzetek korszaka kezdődött meg a 

XX. század 1970-es éveinek közepétől. Az átöröklött hagyományokon belül a súlypontok 

áthelyeződtek, a „komponálási” elvek kitágultak. S ehhez járult hozzá a XXI. század első 

évtizednyi tapasztalata, miszerint világunk határtalanított lett, valahány kultúra 

jelrendszerének feltartóztathatatlan keveredéséből áll, s ez olyasféle szabadságot jelentett, 

ahol nincs központi, kitüntetett nézőpont, látóhatár, közeg, metszet vagy módszer, mely 

általános érvénnyel bírna. 

A debreceniség, majd a városképbe való beágyazottság is lényeges atmoszférát teremtett az 

elmúlt évtizedeknek. A norma- és értékkövetés kezdetben a tradicionális csoportlétet, társulati 

kohéziót alapozta meg, amelyben az alapítók nem kérdőjelezték meg az öröklött szokásokat 

és világnézetet; majd az egyesületi szerveződést felváltotta színházi struktúra kezdetétől a 

jövőre vonatkozó elköteleződésben a nyitott, sok nézőpontból kereső, kutató alkotói, művészi 

utaknak teremtettek lehetőséget. 

A szellemi tér széttartása, az értékek pluralitása hatalmas felelősséggel ruházta fel a XXI. 

század bábszínházát (is!), hiszen 2015-ben minden stílus és lehetőség egyvelegének 

szinkretizmusa van jelen. Napjaink Vojtinájában elsődleges a művészi adaptációk 

alkalmazása, az összművészeti eszközök erős jelenléte, a klasszikus irodalom újraértelmezett 

színrevitele. Négy évtizednyi megélt tapasztalat után még erősebb, tisztán érezhető annak 

artikulálása, hogy a bábszínházban, a bábjátékban zavartalanul valósulhat meg múlt és jelen, 

közeli és távoli egybehangzása. Benne megteremhet a tradíció talaján a múlhatatlan mai, mely 

képes egy új univerzumot létrehozni a nézővel, a nézőben, a néző és a játszói/alkotói 

közösséggel együtt. 

A visszatekintés eredményeként szemtanúi lehetünk annak, hogy: 

-          az 1975-től mindig közösségben gondolkodó, ezt építő és erősítő egyesületi létforma 

2015-ig hogyan bontódott le egyénekre, individuumokká, 

-         hogyan, milyen stációkon keresztül formálódott át egy teljesen más irányok és nézőpontok 

mentén működő színházi formációvá, 

-         a jelenben professzionális minőséggel színpadra állított előadások milyen gondolatiságot 

követve szerveződnek egymás mellé, 

-          miért vált igénnyé az 1990-es évektől az interaktív foglalkozások kialakítása és a 

bábszínház mindennapi életébe természetes jelenléttel való beemelése, 

-          a 2000-es évektől programjaival, új szemléletű módszereivel hogyan vált alkotó tárásává a 

kihívással élő gyermekeknek, 

-          s látómezejében miért foglal el kitüntetett helyet az a több száz Hajdú-Bihar megyei 

család, akik 1-3 éves korú gyermekeikkel a bábjáték örömein keresztül indultak 

világfelfedező útra. 

  



A nemzedéki emlékezet a kortársakkal osztozik, ennek az időszerkezete az a kritikus küszöb, 

amit a kutatók 40 évre tesznek. Ez a negyven év a kortársi emlékezetben erősen ahhoz a 

csoporthoz kötődik, akik az együvé tartozást még tapasztalati úton közösen élték és 

gazdagították. S miért kritikus küszöb? A 40 év elmúltával a közösen és bizonyosan jelentős 

eseményt felnőttfejjel átélő kortársak kiválnak az erősebben a jövőbe tekintő szakmai életből, 

és elérik azt a kort, amelyben nagyobb teret nyer az emlékezés, s vele a rögzítés és továbbadás 

vágya is. Ez a közvetlen tapasztalati horizont sok mindent megváltoztatott a társulat életében. 

Ennek lehetünk tanúi most a Vojtinában: a több generáció egymásra hatásának és egymásra 

találásának, az értékrendek soknyelvűségének, de tiszta jelenvalóságának, a „többfunkciós” 

lét egészséges küzdelmének, a kiművelt minőség elsődlegességének. 

Iránypontok, kérdések, melyek mentén előadásomban végig követhetjük a Vojtina történetét: 

1. Milyen eszmeiség mentén érdemes korszakolni a Vojtina Bábszínház működését? 

2. Mi tette lehetővé, hogy 1975-től az amatőr mozgalomban megerősödve, 1993-ban 

hivatásos színházi formát öltő Vojtina 2013-ban kiemelt minősítésű színházművészeti 

szervezetté váljon az új előadó-művészeti törvény besorolása alapján? 

3. Mik a Vojtina Bábszínház komplex, egyszerre több nézőpontból körbetekintő, 

művészi „habitusának” érték- és iránypontjai? 

4. Miért teszi korszerű bábszínházzá az eltérő funkciójú tevékenységek hálója a Vojtinát 

(Kiállítás, Játszószínház, Színházi Nevelési Program, SNI, Bölcsőszínház, Kapcsolat 

program, Archívum és bábtár, Képzés és önfejlesztés, …)? 

5. A jövő: A „nézőség” megváltoztatása; az interaktivitás kiteljesítése; játékba 

ágyazottan a bevonódás kreatív metodikájának kialakítása, kiterjesztése; 

bábpedagógiai képzés, … 

 

Debrecen, 2015. július 7. 

Láposi Terka 

 

 

 

[1]A Vojtina Bábegyüttes 1975. december 31-én alakult, 2015-ben lesz működésének 40. 

születésnapja 

[2]Az amatőr megnevezést a nem államilag finanszírozott, nem önkormányzat által fenntartott 

hivatásos ellentétpárjaként használom. 

[3]A Vojtina 1996-tól vállalta, hogy interaktivitásra épülő, különböző játékformájú 

foglalkozástípusokat hoz létre. Így a nagyszínpadi előadások mellett, az általuk 

játszószínháznak nevezett foglalkozásokat is működtet.  
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Varázsceruza 
Gyermekrajz pályázat 

 

Az évad első Varázsceruza rajzpályázatát a játszószínházban készülő Jancsi és Juliska 

című bábelőadásunk ihlette. 

Ki ne ismerné Jancsi és Juliska népszerű történetét?! 

Arra kérünk Benneteket, hogy képzeljétek bele magatokat a testvérpár helyzetébe! Több napja 

étlen-szomjan bolyongtok a sötét erdőben, amikor egyszer csak rátaláltok egy mézeskalács 

házikóra. Bár baljós előérzetetek támad, elcsábulva falatozni kezditek a kunyhó csemegéit. 

Milyen is ez a házikó? 

Arra vagyunk kíváncsiak a rajzaitokon, hogy mik azok a kedvenc csemegéitek, amik 

mindenképen ott lógnak a Ti elképzelt mézeskalács házikóitok falain? Hogy néz ki a Ti 

kedvenc finomságaitokkal megrakott mézeskalács házikó, aminek biztosan nem tudnátok 

ellenállni? Ha ti már készen vagytok a válasszal, akkor elő a papírt és a színes ceruzákat, 

rajzoljátok le nekünk, hagy tudjuk meg mi is, mitől annyira ellenállhatatlan a Ti mesebeli 

mézeskalács házikótok! 

 

Alkotásaitokat 2015. október 16-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a Vojtina 

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

saját neveteket, életkorotokat, címeteket, iskolátok nevét és címét vagy egyéb 

elérhetőségeteket, illetve a rajzpályázat címét:  

Milyen az a mézeskalács házikó, amely el tudna csábítani Benneteket? 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

legkedvesebbeket. A kiválasztott képek alkotóinak jutalma egy 3 fős családi belépő a Jancsi 

és Juliska valamelyik vasárnapi előadására, valamint egy az előadásról készült fotómontázs, 

melyet az alkotók és a színészek aláírásukkal látnak el. 

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 


