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Szerencsés János BEMUTATÓ 

 

 

2016. november 27-én (vasárnap) 10.00 órától láthatja 

először a közönség a Szerencsés János, avagy az ördög 

három aranyhajszála című bábelőadásunkat. Az előadás 

zártkörű szakmai bemutatójára november 26-án 

(szombaton) 15.00 órától kerül sor. 

Hol volt, hol nem volt, egyik országban vagy másik 

országban, annak is a közepén vagy a szélén, itt vagy ott, 

volt egyszer egy szegénylegény. Úgy hívták: Szerencsés 

János. És hogy mit akart ez a Szerencsés János? Hát a király 

lányának a kezét. A király meg azt mondta, csak akkor adja 

a lányát a Szerencsés Jánoshoz, ha a Szerencsés János az 

ördög fejének a tetejéről három aranyhajszálat elhoz. 

Elindult hát a Szerencsés János egyenesen a Pokol iránt. 

Hogy odaért-e? Hogy az ördögöt megtalálta-e? Hogy a 

fejéről a három aranyhajszálat elhozta-e? Aki kíváncsi, járjon utána! 

A történetet paravános bábos játékban keltjük életre duda, mandolin, kaval, kantale és egyéb 

hangszerek kíséretében. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 
 

 

Író-rendező: Markó Róbert e.h. 

Díszlet- és bábtervező: Boráros Szilárd 

Zeneszerző és zenei közreműködő: Arany Zoltán 

 

A rendező munkatársa: Szabó Magdolna 

Fény: Ágh András, Barta Zoltán 

Hang: Czapp Ferenc, Papp László, Baditz Dávid 

Műhelymunkák: Boráros Szilárd, Kissné Kati és Nádasiné Szegedi Éva 

 

Játsszák: Telenkó-Oláh Tímea és Schneider Jankó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A világmindenséghez kell hozzászólnunk.” 

 
 

 

 

Színháztermünkben a Szerencsés János, avagy az ördög három 

aranyhajszála címmel új bemutatót tartottunk. A vásári bábjáték 

hagyományát felelevenítő előadás rendezőjével és írójával, 

MARKÓ RÓBERT végzős bábrendező szakos hallgatóval 

beszélgettünk.  
  

  

  

 

 

 

 

A szöveg írásakor mennyire befolyásolt az, hogy paravános játék 

születik az előadásból 

 A szövegkönyv azt követően született meg, hogy eldöntöttem, népmesét 

szeretnék színpadra vinni, kesztyűs technikával. Ideális esetben egyébként 

is ebben a sorrendben kellene haladni. A Vojtina vezetésétől szabad kezet 

kaptam, az én döntésem volt ez a történet, elsősorban azért, mert 

érdekelnek a Szerencsés János típusú hősök, akik stilizáltan ugyan, de 

fontos viselkedésmintát nyújtanak a gyerekeknek és a felnőtteknek 

egyaránt azzal, hogy bejárnak egy utat, és közben nem tántorodnak el. 

Számomra fontos életstratégia az, ahogy ők léteznek.  

 

Azt nyilatkoztad egyszer, hogy a mozgató és a báb közt megállapított viszonyrendszer és 

a kiválasztott technika nagyban meghatározza a születendő darab egyes tulajdonságait. 

A kesztyűsbáb esetében mik ezek a tulajdonságok? 
Semmiképpen nem bírja el a sok szöveget, az akciók közül is inkább a nagyobbakat, a finom 

dolgok csak akkor válnak hangsúlyossá, emelődnek ki, ha előtte széles ecsetvonással 

dolgozunk. Fontos a nyelvi humor, illetve a szereplők megkülönböztethetősége a szöveg 

szintjén. 

 

Felvállalt szándék a vásári bábjáték dramaturgiájának követése? 
Az előadás a hagyományos kesztyűsbábjátékra jellemző vásári elemeket, fordulatokat a 

szóhasználat és a cselekmény szintjén is felmutatja. A főhős a történet elején elmondja, hogy 

mi is az ő problémája, azaz pusztán a közléssel felmutat egy dramaturgiai alaphelyzetet. Ez 

azért nagy könnyebbség esetünkben, mert az eredeti népmeséhez képest, ami egy szerteágazó, 

két részből álló történet, praktikus szempontból mi csak az ördög három aranyhajszálának a 

megszerzésével foglalkozunk. 

A műfajtól való egyik alapvető eltérés az, 

hogy a főhősnek van egy konkrét, nem 

transzcendentális síkon létező célja, a 

királylány kezének elnyerése, akit csak akkor 

adnak hozzá a szülei, ha az ördög három 

aranyhajszálát megszerzi. Nem sodródik 

úgy, mint Vitéz László, nála sokkal 

opportunistább. Lepaktál az ördögök 

öreganyjával, a jó cél érdekében 

besározódik. Legyőzi ugyan az útját 

akadályozó ördögöket, de a gonoszt 

megtestesítő Lucifert békén hagyja, mert 



ahogy Marika néni, Lucifer öreganyja mondja: „hiába is próbálkozol, úgysem tudod a gonoszt 

a világból kiveszejteni.” Biztonságosabbnak tartom, ha a gonosz létezésének a tudatával 

tanulunk meg együtt élni, mint annak az illúziójával, hogy az nincsen vagy teljesen 

legyőzhető. Ennek elfogadásában a humor, mint túlélési stratégia segít nekünk, ha már meg 

kell halnunk, tegyük azt nevetve. 

 

Hogyan jelennek meg a műfaj tradicionális elemei a színpadképben? 
Miután ez egy olyan darab, amelyben a főszereplő sokféle 

helyszínt jár be, azzal az elképzeléssel kerestem meg 

Boráros Szilárd tervezőt, hogy egy négyoldalú, kerekeken 

forgó paravánrendszerben játsszuk el az előadást, ő 

azonban elolvasva a szövegkönyvet meggyőzött arról, 

hogy az egyszerűség felé induljunk el. Nem áll jól a 

kesztyűsbábnak, ha sokat és hosszan megy. 

Szilárddal az utóbbi közös munkáinkban azt keresgetjük, 

hogy mi az a „népi”. Hogy mit jelent számomra, azt 

személyes érzésből fakadóan tudom csak megfogalmazni. 

Ha népzenét hallok, vagy néptáncot látok, akkor valami 

történik velem, egyfajta rezgés születik meg bennem. 

Szilárddal, aki képzőművészeti értelemben keresi 

ugyanezt, arra jutottunk, hogy az a népi, ami otthon van. 

Nem a matyó hímzés, a rámás csizma, hanem a mi 

esetünkben az IFA tükör, a rongyszőnyeg, a pléh lemez. 

A vásári bábjáték hagyományától annyiban eltértünk a 

díszletet tekintve, hogy nem egy konkrét háttér előtt 

játszódnak a jelenetek, hanem az „utazósságra” 

reflektálva egy festett mikrokozmosz, a tejútrendszer előtt, melyet egy csillagos égboltot 

ábrázoló függöny takar. 

A bábok kialakításánál a szabályosság volt a célunk, ragaszkodtunk ahhoz, hogy a vásári 

bábjáték tradícióit elevenítsük fel, ugyanakkor a klasszikus megjelenítéshez képest is 

születtek új formák, mint például a Lucifer figurája. 

Fontos, hogy élőzene kíséri az előadást. Arany Zoltán zeneszerző a népies, nem mindennapi 

hangszerek mellett egyszerű hangkeltő eszközöket is megszólaltat. Zoli muzsikusként 

közvetlenül a paraván előtt ül egy padon, a háta mögött zajló jelenetet két tükör segítségével 

követi.  

 

Az általad rendezett előadások többsége népmese adaptáció. Fontos számodra, hogy a 

hagyományokból építkezve fogalmazz? 
A bábszínház egyik fontos feladatának azt tartom, hogy erős alaptörténeteket meséljen el 

konkrét, sulykolt üzenet megfogalmazása nélkül. Ez a fajta gondolkodás az embert 

ösztönösen a népmesék felé tereli, ahol egy általános, mindenki számára átélhető réteget talál, 

szemben az egyre divatosabbá váló erős társadalmi, családi problémákat központba állító 

kortárs darabokkal. Ez utóbbiaknak is van létjogosultsága, mégis azt érzem, hogy ezek 

bizonyos szempontból korlátozzák a befogadást azzal, hogy az általuk felvetett problémára 

megpróbálnak megoldást is kínálni. Ha egy előadás pregnánsan fogalmaz meg egy állítást, 

már kevésbé tűnik számomra érdekesnek, mint az, amelyik általános érvényű történeteket jár 

körül. 

Határozottan emlékszem arra a nagyon intenzív érzésre, amikor először azonosultam ezzel a 

gondolattal. Az egyetemi felvételimen Ascher Tamás, rendező a munkámat látva azt mondta, 

hogy: „jó, jó, csak nagyon keveset szól a világmindenséghez.” Akkor megértettem valamit. A 

világmindenséghez kell hozzászólnunk, legalábbis ezzel az igénnyel kell elkezdeni a 

munkánkat. 

A népmesék épp azért imponálóak számomra, mert képviselnek egyfajta rendet, 

rendezettséget mind dramaturgiai, mind pedig morális értelemben. A népmese adottságait 

tekintve alkalmas arra, hogy kapcsolódási pontot találjon vele a gyerek és a felnőtt egyaránt. 



Olyan élethelyzetet mutat be, mellyel bármilyen korosztály tud azonosulni. A mi előadásunk 

esetében nem összetettebbet annál, mint amit Szerencsés János énekel, hogy „aki dudás, akar 

lenni, pokolra kell annak menni…”, azaz ha van egy célja az embernek, akkor azért a célért 

küzdeni kell. 

 

Most végzed a Színművészeti Egyetem bábrendező szakát, ugyanakkor már évek óta a 

művészeti vezetés része vagy a győri Vaskakas Bábszínház társulatában. 
Közelebbi kapcsolatba a szakmával akkor kerültem, amikor egyetemistaként pénzkereset 

céljából elmentem jegyszedőnek a Katona József Színházba, de oda is csak azért, mert épp 

félúton volt az egyetem és az otthonom között. Ezt megelőzően összesen két előadást láttam, 

az egyiket egy osztálykirándulás alkalmával Sopronban, amikor a tanárunk tévesen nem a 

Janika címen futó szórakoztató zenés komédiára vett jegyet, hanem Csáth Géza A Janika 

című darabjára. Egy egész napos strandolást követően, fáradtan és éhesen végig kellett 

néznünk, ahogy a főszereplő Trokán Péter egy ültő helyében, az orrunk előtt elfogyaszt egy 

rántott csirkecombot, krumplipürével és tejfölös uborkasalátával. Akkor én azt gondoltam, 

hogy ha ilyen a színház, akkor engem ez nem érdekel. 

A Katona József Színházban látottak aztán később változtattak a véleményemen. 

Csatlakoztam a Bérczes László – Nánay István által vezetett színikritika írást oktató 

Hajónapló Műhelyhez, elkezdtem kritikákat írni. A Vaskakasba az éppen megüresedő sajtós 

helyére kerültem Kocsis Rozi révén (a Vaskakas Bábszínház igazgatója – szerk.), akivel nem 

sokkal azelőtt egy kritikus díjátadón ismerkedtünk össze. Bár a sajtós munkával együtt járó 

teendőkhöz annyira nem értek, mint utóbb kiderült, mégis megtartottak, sőt szabadkezet 

kaptam a munkaköröm kialakításában. Innen kerültem aztán 27 évesen a bábrendező szakra.  

 

Hogy látod, milyen perspektíva áll a végzős bábos osztály előtt? 
Pozitívan látom. Úgy érzem, hogy a rendező osztályunk – függetlenül attól, hogy tehetségesek 

vagyunk-e vagy nem –, kap lehetőséget, van ránk igény a szakma részéről. Nyilván 

elsősorban a saját tapasztalataimról tudok beszámolni. Jó most Győrben lenni, érzelmileg is 

oda vagyok szocializálva. Ha felmerül egy ötlet, amiben perspektívát lát a színház vezetősége, 

akkor amellé infrastruktúrát, pénzt ad. Öt végzős bábszínész hallgató szerződött le hozzánk, 

akikkel miután öt évig összezárva együtt dolgoztunk az egyetemen, fél szavakból is megértjük 

egymást. A feladatunkat abban látom, hogy az újonnan jövők és a már évek óta ott dolgozók 

munkáját formailag, tartalmilag, gondolatiságában összehangoljuk. Az a cél, hogy együtt 

hozzunk létre valamit, anélkül, hogy elnyomnánk egymást.  

 

 

 

János vitéz szobrász szemmel 
 

 

 

2016. november 10-én (csütörtökön), délután 15.30 órakor nyílik 

Szabó Ottó, művésznevén RobOtto tárlata a Vojtina 

Bábszínházban. A János vitéz szobrász szemmel című kiállításon 

látható bábok, díszletek a győri Vaskakas Bábszínház 

előadásához készültek. 

A tárlat 2017. január 22-ig látogatható.  
  

  

 

 

 



Szabó Ottó KOGART Díjas szobrász acél tárgyakból varázsol 

formabontó, kinetikus szobrokat, kifacsart módon értelmezve 

ezzel a klasszikus szobrászatot. A RobOtto művésznéven 

tevékenykedő művész 2012-ben diplomázott a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem, szobrász szakán. Azóta több külföldi 

és hazai intézmény mutatta be, az alapvetően mozgásszobrászat 

iránt érdeklődő művész alkotásait. Munkáiban fontos szerepet 

játszik az interaktivitás és minden olyan dolog, ami képes 

eltörölni a szobrok felé támasztott unalmas jelzőt. Az Angol 

Nemzeti Opera díszletépítőjeként az ebédszünetekben, lopott 

tízpercekben megalkotta a Lunchbreak Warriors című sorozatát, 

melynek szereplői szuperhősök, képregényfigurák. A Temze 

partján gyűjtött fém-, kő- és üveghulladékokból felépülő organikus világban létező hősei 

hadakozásra alkalmatlan fegyverekkel és fizikai adottságokkal csatába induló harcosok, akik 

nem vért akarnak ontani, csak a mindennapok küzdelmeit vívják hősiesen, a „csak azért is” 

etikájától hajtva. – írja róla Falvai Mátyás[1]. 

 

Somogyi Tamás, rendező felkérésére a fiatal művész a János vitéz című színdarab bábjait is 

az újrahasznosítás jegyében tervezte és alkotta meg a Vaskakas Bábszínházban: az egyedi 

reprodukció során fémbábuk formájában elevenednek meg Petőfi hősei. Miglinczi Éva így 

jellemzi az előadás látványvilágát[2]. 

„A Vaskakas János vitéze szembe megy a 

sujtásos, piros lajbis, csobogó csermelyes, 

népieskedő közeggel. Szabó Ottónak – 

RobOtto – ez volt az első színházi munkája, 

s ezek a környezettudatos alkotások is az 

upcycling jegyében készültek. A hosszas 

team-munkában létrejött bábokat, díszleteket 

saját kezűleg, valamint Szabó Pál és Aubert-

Gamus Árpád közreműködésével hozta létre. 

(….) A János vitéz fa- és fémhulladékokból 

készült báb-tárgy kollekciójának alapötlete 

az új minőség létrehozása a halálra ítélt 

tárgyakból. A rendező és a tervező egyéni 

invencióit a megszokott nézőpontok fölé helyezte. A hétköznapi, kidobott kacatokat 

hagyományos funkciójuktól megfosztva egyéni megjelenésű objekteket/bábokat hoztak létre. 

(…) Ezek a tárgykollázsok valóságos szereplőkké válnak, akiket már nem lehet vitrinbe zárni, 

posztamensre tenni. Természetesen szervülnek a bábjátékos kezében, de létük furcsán billeg a 

képtelenségben rejlő lehetőségek határán. 

A hulladéktelepek lomjait a képzelet játéka, a művész szárnyalása és társainak kézműves 

szorgalma formálta kompozícióba. A dinamikus bábformák néhol barokkos, mozgalmas 

megjelenése mellett letisztult formavilágú építményeket hoztak létre. A vízforralóból, 

konzervdobozokból, bicikli alkatrészekből, rugókból, csavarokból, motortankból 

egybeszerkesztett bábok dekoratív tárgykollekciója és a díszletek láttán világosan kirajzolódik 

a darab tér- és idő-problematikája. (…) A múltból táplálkozó, de a jelennek szóló assemblage-

aival RobOtto új összefüggéseket hozott létre, s ezzel szimbiózisban Somogyi Tamás 

közhelyes ideáktól mentesen újraértelmezte Petőfi elbeszélő költeményét. A lírai történetet 

izgalmasan ellenpontozza a fémkompozíciók hűvössége. A fém megdolgozások változatosak, 

az érdes, már-már rozsdás fémelemek mellett festett, majd fényt elnyelő durván maratott 

felületek jelennek meg. (…) Somogyi Tamás kockázatot vállalt, amikor kilépett saját 

komfortzónájából, s a tervezővel karöltve önálló vizuális grammatikát, kubo-futurista látványt 

fogalmaztak meg. Eredeti, friss előadást hoztak létre, amely nem dekoráció, hanem művészi 

üzenet hordozója.”  

  

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:janos-vitez-szobrasz-szemmel&catid=37:hirek-roeviden#_ftn1
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:janos-vitez-szobrasz-szemmel&catid=37:hirek-roeviden#_ftn2


[1] http://librarius.hu/2014/11/05/szabo-otto-a-temze-partjan-gyujtott-hulladekokbol-epitett-

sereget/ Letöltve: 2016. október 27. 

[2] http://www.artlimes.hu/cikk?id=176 Letöltve: 2016. október 27. 

  

 

 

 

„Ha egy vastelepen olyan szavakat használsz, hogy gyönyörű, akkor te 

leszel a falu bolondja.” 

- interjú Szabó Ottó, tervezővel - 

 

 

A győri Vaskakas Bábszínház János vitéz című előadásának 

bábjaiból nyílt kiállítás bábszínházunkban. A január közepéig 

megtekinthető fémből készült figurák tervezője SZABÓ OTTÓ.  

  

 (A fényképet készítette: Fábián Béla) 

  

 

 

RobOtto művésznéven váltál ismertté. Ez a névválasztás a szakmának szól vagy a 

barátaid is így szólítanak? 
A RobOtto egy művésznév, amit én választottam magamnak. Elsősorban praktikus okai 

voltak a döntésemnek, szerettem volna külföld felé nyitni, ahol a „Szabó” nem tűnt túl jó 

hangzásúnak. Azt gondolom, ha nem tudják első pillanatban beazonosítani név alapján az 

embert, akkor talán befogadóbbak irányában. Érdekes módon egyébként pont most, hogy 

robotokat készítek, már kevésbé fontos számomra a művésznevem, nem ebből az indíttatásból 

született.  

 

 

Szobrász szakon végeztél a Képzőművészeti Egyetemen. 

Feltételezem sokféle anyaggal dolgoztál tanulmányaid során. Miért 

épp a fém mellett döntöttél? 
Gyerekkoromban azt tanultam, hogy ha valamit szeretnék, akkor azt 

először próbáljam meg saját magam megcsinálni. Ezt a fajta 

hozzáállást az édesapámtól kaptam, aki ugyan szakmája szerint fizikus, 

de valójában egy „handyman”, aki mindent tud. A hegesztést is tőle 

tanultam. Először agyagból készítettem figurákat, aztán elkezdett 

érdekelni, hogy milyen lenne, ha fémből is megcsinálnám 

ugyanezeket.  

 

 

Ezek szerint külső kényszer nélkül született elhatározás, hogy fémmel foglalkozz? 
Igen, a művészetbe való menekülést jelentette számomra az iskolai gyötrelmek elől. Folyton 

rajzoltam, ma is rengeteget firkálok, vázlatokat készítek. Ezek közül egyesek önálló 

alkotásokként is megállják a helyüket, hamarosan kiállítás lesz belőlük. Keresem az új 

technikák felhasználási lehetőségeit, most épp a rozsdásítással kísérletezem.  

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:janos-vitez-szobrasz-szemmel&catid=37:hirek-roeviden#_ftnref1
http://librarius.hu/2014/11/05/szabo-otto-a-temze-partjan-gyujtott-hulladekokbol-epitett-sereget/
http://librarius.hu/2014/11/05/szabo-otto-a-temze-partjan-gyujtott-hulladekokbol-epitett-sereget/
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:janos-vitez-szobrasz-szemmel&catid=37:hirek-roeviden#_ftnref2
http://www.artlimes.hu/cikk?id=176


Sima fehér papírra vízzel vagy ecettel előrajzolom, amit szeretnék, majd vasport szórok rá, 

ami ahogy beeszi magát a papírba, „berozsdál”, és különféle foltszerű alakzatokat 

eredményez. Másik próbálkozásom, amikor a meghajlított drótot papírba préselem, és ezzel 

egy photogramhoz hasonló lenyomatot hozok létre. Egyelőre még a kísérleti fázisnál tartok, 

van olyan technika, amit tudok kontrollálni, van olyan, amit nem. A véletlen adja meg az 

érdekességét. Bár repetitív módon mindig ugyanolyan vasat próbálok a papírra tenni, mégis 

más-más kép születik.  

 

 

A szobraidat elemző írások rendszeresen megemlítik a „upcycling”, az újrahasznosítás 

fogalmát. Mennyire tudatos részedről ennek az üzenetnek a kódolása? 
Kezdetben fontosnak tartottam, hogy felhívjam erre a 

figyelmet. Rendszeresen használtam, és használok fel 

még ma is olyan dolgokat, amelyeket találtam 

valahol. Ha egy vastelepen olyan szavakat használsz, 

hogy gyönyörű, akkor te leszel a falu bolondja. 

Ezeket a talált tárgyakat aztán – átalakítva – az 

eredeti funkciójuktól eltérő szerepbe helyeztem, 

helyezem. A pályám elején olyannyira konkrét 

elemeket használtam fel, hogy azokat felismerve 

egyesek a kész alkotás helyett magáról a tárgyakról 

kezdtek beszélni. Ezt nem szerettem, én nem külön a 

tárgyakra akarom felhívni a figyelmet, hanem arra, ami lett belőlük.  

 

 

Mi ad ihletet számodra? Egy talált anyag adja az inspirációt, vagy egy képzeletbeli 

figurához keresed a formát? 
Mindkettő működik. Sokáig csak a talált tárgyat alakítottam át, mely aztán újabb és újabb 

ötletet szült. Ezen felbátorodva elkezdtem saját tervezésű alkotásokat készíteni. Mindig 

érdekel valami új dolog. Most épp a befőttes üveg felhasználása.  

 

 

Az anyag adta lehetőségek mennyire befolyásolják a terveidet? 
A tervezés és a kivitelezés párhuzamosan zajlik nálam. Jó példa erre a Debrecenben 

megrendezett Gémkapocs kiállítás, ahol felkértek, hogy Korniss Dezső munkáira reflektáljak. 

Annyira tetszettek az általa készített bábtervek, hogy szerettem volna, ha mozognának is. 

Ehhez kapcsolódóan vázlatosan megterveztem egy három női alakot ábrázoló 

szoborcsoportot, amelyek egy rádión táncolnak. Ahhoz azonban, hogy működőképes legyen a 

terv, részletről részletre ki kellett dolgoznom azt.  

Kitaláltam, hogy milyenek legyenek ezek a női alakok, hogyan karoljanak egymásba, milyen 

táncot járjanak, min álljanak (mert kiderült, hogy a rádión nem olyan hangsúlyosak a figurák), 

egyszóval folyamatosan alakult a terv attól függően, mit hogyan láttam belőle 

megvalósíthatónak. 

 

A János vitéz az első bábos tervezésed. Hogyan kerültél kapcsolatba a bábszínházzal? 

(A fényképet készítette: Fábián Béla) 
Tamás, az előadás rendezője Perényi Balázs 

dramaturggal olyan tervezőt keresett, aki 

korábban nem dolgozott a szakmában. A 

művészeti egyetem honlapját nézegetve 

szúrtak ki maguknak. Amikor Tamás 

megkeresett, még Londonban éltem, nem is 

akartam elvállalni a munkát, mikor azonban 

megtudtam, hogy jövő év szeptemberében 

kell csak leadnom a terveket, és ahhoz képest 



is egy évre rá lesz a bemutató, akkor igent mondtam. Tamás miután elmondta az 

alapkoncepciót egy féléves tervezési időszak következett, melyben folyamatosan vele együtt 

gondolkoztam. Soha nem csináltam ilyet, így a kivitelezésnél akadtak problémák. Az első 

bábok a kukába kerültek. Túl nehezek voltak, nem úgy mozdultak, ahogy kellett volna, 

szétestek, ezzel együtt is kevesebb energiába került az elkészítésük, mint a különböző 

szerkezetek és helyszínek létrehozása. 

Nem hiszem azonban, hogy másképp csinálnék bármit is, ha újra kellene kezdenem. Sok 

segítséget kaptam a családomtól és a barátaimtól, a bátyám gépészmérnökként a fogaskerekek 

tervezésében nyújtott útmutatást, az édesapám az óraszerkezetet, illetve az alapszerkezeteket 

hegesztette össze, Aubert Gamus Árpád festőbarátom pedig a bábok és a díszlet egy részét 

festette. Az egész munkát sikerként éltem meg. Azért az nagyszerű érzés, amikor 25 évesen az 

édesapám már nekem dolgozik, a saját projektemen. 

 

 

Ragaszkodsz az alkotásaidhoz, vagy könnyen el tudod engedni őket? 
Rengeteg energiát adok bele egy-egy figura elkészítésébe, és ha ezt az energiát nem kapom 

vissza, akkor elerőtlenedek. Szükségem van egy leválási folyamatra. Amikor a János vitéz 

bábjai elkerültek Győrbe maradt bennem egy nagy űr, ami most, hogy újra találkozom velük 

különböző kiállítások kapcsán, enyhült azóta. A francia királyt le is szeretném gyártatni 

magamnak, mert olyan speciális fejmozgatási szerkezettel rendelkezik, amit szeretnék 

továbbfejleszteni. 

 

 

Milyen munkáid voltak a János vitéz tervezése óta? 
Több felkérésem is volt már azóta. Szegeden a Kövér Béla Bábszínházban a 

Tündérkeresztanya (r.: Somogyi Tamás), Zentán a Kárókatonák még nem jöttek vissza (r.: 

Perényi Balázs) és a Csongor és Tünde (r.: Perényi Balázs) című előadásokat terveztem. 

Legközelebbi munkám a győri bábszínházban lesz februári bemutatóval. Somogyi Tamással a 

Pinokkiót állítjuk színpadra.  

 

 

 

 

 

Fényképsorozat szoptató édesanyákról és kisbabáikról 

 
 

Amint arról már korábban hírt adtunk, debreceni 

anyukák ajánlásával szoptatásbarát hely lettünk.  

Örömmel tettünk eleget ezért a Szoptatásbarát 

Program felkérésének, és helyszínt biztosítottunk 

egy különleges fényképsorozatnak, melyet a város 

legjobb kismama- és babafotósai készítettek szoptató 

édesanyákról és kisbabáikról. Ha ellátogattok 

hozzánk, ti is megtekinthetitek ezeket a fényképeket 

december 12-ig, melyeket színháztermünk bejárata 

előtt helyeztünk el. 
Marcipánfotó/Csontos Lea 
 

 

 

 

 

 



Bábos szakmai nap a Vojtinában 
 

 

 

Tisztelettel hívjuk a bábjáték iránt érdeklődő pedagógusokat, művészeket, 

szakembereket a 2016. november 5-én (szombaton) 13.30-tól 16.00 óráig tartandó 

szakmai napunkra. 
Ezen a napon délelőtt itt, a Vojtina Bábszínházban tartja a Magyar Bábjátékos Egyesület a 

tisztújító közgyűlését. Délután az egyesület tagjaival és meghívott szakemberekkel bábos 

szakmai napot rendezünk. Felmerülő kérdéseink, reflexióink, nézőpontjaink mind a bábjáték, 

a bábművészet köréből fogalmazódnak meg ezen a délutánon. Többek között: mik lehetnek az 

okai annak, hogy országszerte drasztikusan csökken a gyermek bábcsoportok létszáma, az 

amatőr bábjátszás helye napjainkban hogyan körvonalazható, a közoktatás a művészeti 

nevelés szegmensében a bábjátékot milyen módon pozícionálja? 

 

Erre az alkalomra szeretettel várunk drámásokat, színjátékosokat, bábpedagógusokat, 

alkotókat, színház iránt érdeklődőket. 

A szakmai nap nyitott, a részvétel ingyenes. 

Kérünk, hogy jelenlétedet regisztráld Szakács Zsuzsannánál, a Vojtina Bábszínház 

művészeti titkáránál, a szervezes@vojtinababszinhaz.hu email címen! Köszönjük! 
(Ha valaki lemarad a regisztrációról, akkor is várjuk szeretettel!) 

 

 

A szakmai délután programja: 
 

13.30 – 15.00 óra: 

dr. Arany Erzsébet, művészeti szakértő gondolatébresztő bevezetője 

 

Pappné Győri Tünde, a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda pedagógusa: Hajdú – Bihar 

megye bábcsoportjai 

 

Bagi Márta, a budapesti Meseház Óvoda mesterpedagógusa: Paraván Karaván Fesztivál 

Zuglóban, valamint Jerevánban, az UNIMA Világfesztiválján járt a Meseláda bábcsoport 

 

Szentirmai László, az MBE egyik alapító tagja, művésztanár: Báb és bábos – Találjunk 

optimális határt kettejük között 

Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház munkatársa: Bábpedagógia – drámapedagógia – 

színház-pedagógia, avagy mikor, mibe és miért fogott bele a Vojtina 

 

15.00 – 16.00 óra: 

Kötetlen (de közös) beszélgetés a hallottakról, melynek gördülékenységét segíti LáposiTerka 

 

Helyszín: Debrecen, Vojtina Bábszínház (4023 Debrecen, Kálvin tér 13.) 
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Támogatói belépők átadó ünnepsége 
 

A Vojtina Bábszínház hitvallásához tartozik az 

esélyegyenlőség megteremtése, ezért idén 

először olyan támogatói bérletpályázatot 

hirdettünk meg, mellyel Hajdú- Bihar megyei és 

debreceni szociálisan hátrányos helyzetű óvodás 

és kisiskolás gyermekcsoportok számára 

szeretnénk lehetőséget biztosítani - támogatók 

segítségével – előadásaink megtekintésére a 

2016-2017-es tanévben. 

45 intézményből 1456 támogatásra szoruló 

gyermekre vonatkozó pályázatot fogadtunk be. 

A támogatott belépők átadó ünnepségét november 11-én (pénteken) 10.00 órától tartottuk 

az Álomszövő Pendula című előadásunkat követően. Az előadásra a támogatott intézmények 

képviselői és már csoportok is érkeztek, akik az előadást követően a színpadon vehették át a 

támogatóktól a belépőket.  

Nagyon köszönjük a támogatást  
 

 

az FAG Magyarország Kft.-nek 

 
 

a Trans-Sped Kft.-nek 

 
 

a Megavill ’91 Kft-nek 

 

az Európa Terv Kft.-nek 

 
 

 

a Girasek és Társa Oktató és Tanácsadó 

Bt.-nek 

 

és Dr. Borbély Zsolt ügyvéd úrnak! 

 

Valamint köszönjük a segítséget a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének 

is, akik közvetítői szerepet vállaltak a támogatói programban. 

 

 

 



Színházi nevelési vendégelőadás a Vojtinában 
 

 

2016. november 16-án (szerdán) és 17-én 

(csütörtökön) 10.00 és 14.00 órától a KÁVA 

Kulturális Műhely Apró Hősök című színházi 

nevelési előadásával vendégeskedik 

bábszínházunkban. 

 

A darabban a bábtechnika használatát ötvözik a 

színházi nevelés módszertanával. 

 

Az előadás során felvetett és körbejárt téma/probléma: megküzdés, hőssé válás 

Ötletadó irodalmi mű: Ágrólszakadt Tóbiás (Timothée De Fombelle) 

 

Célcsoport: általános iskolák 3-4. osztályosai 

 

A játék kb. 2,5 óra hosszú. 

 

Szeretettel várunk minden szakmai érdeklődőt! 

Kérjük, részvételi szándékukat előre jelezzék a szervezes@vojtinababszinhaz.hu e-mail 

címen! 

 

 

 

Burját népmesét láthattok színpadunkon 

  

2016. november 20-án (vasárnap) és 21-én (hétfőn) 10.00 

órától a rozsnyói Meseszínház Ogajlo csodaszarva című 

bábregéjét láthatjátok színháztermünkben. 

Bábok s fények mögött rejtőzik egy mesemondó. Egy régi rege 

éled meg az ajkán s egy távoli világ képei jelennek meg előttünk. 

Mégis mindez mintha itt és most velünk történne. 

A burját népmese alapján készített bábelőadás valójában egy 

csodás történet újjáéledése. Egy ikerpár, két életút és sok-sok 

küzdelem kap gyönyörű mesei alakzatot a bajkáli természet 

világában. Vajon hogy tud egymáson segíteni két testvér a 

természet erejével? S vajon hol van az élet forrása? Legyőzni kell 

a természetet vagy élni hagyni? Hogy mi is továbbéljünk… 

Ogajlo csodaszarvában igazi életerő van, amitől 

meggyógyulhatunk, ha megnézzük ezt a mesét! 

Az előadást 5 éves kortól ajánljuk! 

Szeretettel várunk Benneteket! 
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Csizmafényesítő hét 
Mikulásváró a Vojtinában 

 

 

Maga a Mikulás látogat el hozzánk 2016. december 

1. és 6. között, hogy a „Szerencsés János, avagy az 

ördög három aranyhajszála” című bábelőadással 

kedveskedjen a gyerekeknek. Talán még a rakoncátlan 

krampuszait is elhozza! Az is lehet, hogy az előadás 

után más meglepetéssel is készül! De ezt csak az tudja 

meg, aki aznap reggel kipucolja kis csizmáját, 

felkerekedik, és eljön hozzánk… 

  

 

 

 

 

Mikulás-kereső kaland 
2016. december 3-án és 4-én 

 

 

A Csizmafényesítő Héten Mikulás-kereső kaland indul Debrecenben a Főnix 

Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft, a Nagyerdei Kultúrpark és a Vojtina 

Bábszínház szervezésében. A programok Mikulás bérlettel látogathatóak. 
 

Mire jogosít a Mikulás-bérlet? 

Megnézhetitek a Vojtina Bábszínházban Szerencsés János, avagy az ördög három 

aranyhajszála című mesét, a krampuszokkal együtt utazhattok a Nagytemplom elől induló 

kisvonaton a Nagyerdei Kultúrparkig, majd krampuszos segítséggel kereshetitek a Mikulás 

lábnyomát az Állatkertben. Az egyórás kutakodás után a kisvonat visszahoz benneteket a 

Nagytemplom elé. 

Szerencsés János a Vojtina Bábszínházban december 3-án (szombaton) 10.00-től, december 

4-én (vasárnap) 12.00 órától vár Benneteket! 

 

A kisvonat indulási időpontjai: 

december 3.: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

december 4.: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

 

Hol vásárolható? A Kölcsey Központ jegypénztárában, valamint december 1-jén, 2-án és 3-án 

a Kossuth téri Mikulás-ház mellett. 

 

Bérlet ára mindkét napon (bábszínházi belépő, kisvonat díja, állatkerti belépő) - 

felnőtt/gyermek 2 éves kortól: 1500 Ft/fő 

Családos jegy (2 felnőtt+2 gyermek vagy 1 felnőtt+3 gyermek): 5000 Ft/4 fő 

 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9.00-13.15 és 14.00-18.00, szombaton: 9.00-15.00, vasárnap: 

zárva 

 

Úgy tudjuk, hogy december 5-én a Hollóének Hungarica Régizene Együttes 17.00 órai 

koncertje után érkezik a Mikulás a Kossuth térre, hogy találkozhasson veletek! 

 

 

 

 



XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó 
 

 

A 26. Nemzetközi Betlehemes Találkozót 

rendezi meg idén a Debreceni Művelődési 

Központ. A találkozó december 9-én 

(pénteken) 17.00 órakor ünnepélyes 

megnyitóval indul a Kossuth tér adventi 

színpadán, majd 10-én (szombaton) a 

csoportok fellépésével folytatódik a 

Belvárosi Közösségi Házban. 

A Nemzetközi Betlehemes Találkozó 

hagyományosan a Kárpát-medencében élő 

magyar hagyományőrző csoportok téli 

ünnepköri játékainak egyik legrangosabb hazai szemléje. Minden esztendőben, december 

második hétvégéjén láthatják páratlanul gazdag szakrális dramatikus örökségünk eme 

gyöngyszemeit a debreceniek és a környező települések lakói. Az idei seregszemlére húsznál 

több betlehemes csoport érkezik a Kárpát-haza teljes magyar nyelvterületéről, az anyaország 

mellett Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Partiumból és a Délvidékről is. 

2016. december 11-én (vasárnap) 10.00 órától a találkozó keretében előadásaink előtt 

közönségünk két betlehemes csoport produkcióját láthatja majd: a játszószínházba a 

Csátaljai Székely Népdalkör, színháztermünkbe pedig a nagyidai Ilosvai Selymes Péter 

Néptáncegyüttes hozza majd el a születés örömhírét. 

 

Fogadjátok őket szeretettel! 

 

 

 

 

2016-ban két bábszínház vezető is Megyei Prima Díjat kapott 
 

 

A Prima Primissima-díjat 2003-ban alapították, majd 2005-

től egészült ki a területi Prima díjak rendszerével. Alig hat 

év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország 

egész területén önálló elismerésben részesülhetnek a 

szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport 

megyei legjobbjai. Az évenként odaítélt megyei Prima díjat 

mind a tizenkilenc megyében, megyénként hárman nyerhetik 

el. Ők azok, akik közelről figyelhető, megismerhető 

példaképeivé válhatnak szűkebb hazájuk közösségének. 

 

Büszkék vagyunk rá, hogy 2016-ban két bábszínház 

vezető is Megyei Prima Díjat kapott. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Prima Díjat magyar oktatás 

és köznevelés kategóriában Kocsis Rozi, Blattner-díjas 

bábművész, rendező, a Vaskakas Bábszínház igazgatója; a 

Baranya Megyei Prima Díjat színház- és filmművészet 

kategóriában pedig Pilári Gábor bábművész, a 

MárkusZínház vezetője kapta meg. 

 

Sok szeretettel gratulálunk! 
 



 

 

 

Varázsceruza 

 

Legújabb Varázsceruza rajzpályázatunk témáját a Szerencsés János, avagy az ördög három 

aranyhajszála címmel készülő bábelőadásunk ihlette. 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegénylegény, úgy hívták, hogy Szerencsés János. 

És hogy mit akart ez a Szerencsés János? Hát a király lányának a kezét. A király meg azt 

mondta, csak akkor adja hozzá a lányát, ha az ördög fejének a tetejéről három aranyhajszálat 

elhoz. Elment hát Szerencsés János egyenesen a Pokolba, de az ördög éppen úton járt, nem 

volt otthon, csak az öreganyja. János elmondta miért jött, az ördög öreganyja pedig 

megsajnálta őt, és segíteni akart neki. Így szólt: „Tudod-e, hogy ha az ördög hazajön, és itt 

talál, nyomban kitekeri a nyakad? Lássuk, mit tehetek érted?”…azzal az ördögök öreganyja 

hangyává változtatta, és a szoknyája ráncába rejtette Szerencsés Jánost, hogy az ördög észre 

ne vegye, amikor hazaér.  

Hogy sikerrel járt-e az átváltozás, azt hamarosan megtudhatjátok készülő előadásunkból, 

előtte azonban arra kérünk benneteket, hogy képzeljétek magatokat Szerencsés János helyébe, 

amint ott áll a Pokol közepén, és várja, hogy az ördög hazaérjen. Arra vagyunk kíváncsiak, Ti 

mivé változnátok Szerencsés János helyében, hogy az ördög észre ne vegyen Benneteket. 

Ha kigondoltátok, kérjük, rajzoljátok le nekünk! 

 

A rajzokat 2016. november 18-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a Vojtina 

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

saját neveteket, életkorotokat, otthoni címeteket vagy iskolátok nevét és címét, illetve a 

rajzpályázat címét:  

 

Átváltoztam, hogy az ördög észre ne vegyen 

 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

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

Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála című előadásunkra, valamint egy az 

előadásról készült fotómontázs, melyet az alkotók és a színészek aláírásukkal látnak el. 

 

Képeiteket bábszínházunk Gyerkőcfalán most is kiállítjuk majd, így ha betértek hozzánk, 

viszontláthatjátok alkotásaitokat. 

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ünnepi nyitva tartás: 

2016. december 22. (csütörtök) és 26. (hétfő) között ZÁRVA. 

2016. december 27-én (kedden) és 28-án (szerdán) 9.00-12.00 óra között NYITVA. 

2016. december 29. (csütörtök) és 2017. január 1. (vasárnap) között ZÁRVA. 


