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Túrmezei Erzsébet:

Karácsony előtt 

 
Legyünk egy kicsit csendben! 
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört földre
karácsony közeleg.
 
Jó, ha most lelkünk messze hagyja
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra!
Karácsony lesz megint.
 
Kezem a jászol előtt szépen
imára kulcsolom.
Nyomorúságom, szegénységem
mind elpanaszolom.
 
Szívem kitárom: „Kérlek, add meg,
ami nincs nekem!
Csodáddal, csodálatos Gyermek,
takard be életem!”
 
Hadd legyen szívünk boldog csöndje
imádattal tele!
Újra leszáll a sötét földre
karácsony éjjele.

Ezekkel a sorokkal próbálom lelassítani a 
rohanókat, hogy legalább az ünnep pillanatai 
ne menjenek el mellettünk, s ne csupán az 
ajándékokról és a vásárlásról szóljanak.
 Ráhangolódásként készítsünk közösen 
adventi koszorút, gyújtsuk meg rajta a 
gyertyákat, süssünk együtt mézeskalácsot, 
és engedjük, hogy az ünnep valóban ünnep 
legyen! Készüljünk erre a karácsonyra egy 
kicsit másképp, több várakozással és gyermeki 
nyitottsággal! 
Persze azt is kívánom, hogy mindenkinek 
teljesüljön a karácsonyi álma!

Áldott ünnepeket mindannyiunknak!

Dóka Alíz
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Rügyfakadás
Tündérkertben

Ki a csoda kopácsol ilyen hangosan Tündérkertben? Még felébrednek a 
téli  álomra szenderedett mesenövénykék! Hát persze, Dzsepettó mester 
az, aki épp egy fatuskóból próbál bábut faragni! Ha elkészül, Pinokkió 
lesz a neve,  és ő lesz a főhőse A Fából faragott, avagy Pinokkió a po-
rondon című bábelőadásnak, amit 2010 novemberének végén láthatnak 
először a debreceni gyerekek. A fabábu életre kelésének és bábszínpadra 
lépésének körülményeiről egy másik bábos mesternél, Rumi László ren-
dezőnél kíváncsiskodtunk.

Bábszínészként vagy rendezőként 
volt -e már közvetlen találkozásod a 
történettel? 

Természetesen volt, a mi pályánkon 
Pinokkió „megkerülhetetlen”, hiszen a 
történet része az európai mesekultúrá-
nak. Annak idején a kecskeméti Ciróka 
Bábszínházban játszottuk, nagy kedv-
vel. Akkor végeztük a Bábszínészképző 
Stúdiót, tele voltunk energiával, ötle-
tekkel, én írtam próbáról próbára a 
szöveget, a zenét is együtt raktuk össze, 
plusz még Dzsepettót is „játsztam”! 
Szóval igazi  kaland volt, Báron Laci 
bácsi (a Ciróka alapítója – a szerk.) 
remek bábjaival. 

Magánemberként hogy viszonyulsz 
Pinokkióhoz, illetve az általa meg-
mutatott magatartásformá(k)hoz? 
Ezt azért is kérdem, mert jó pár fel-

nőttel és gyerekkel beszélgettem már 
erről a meséről, és bizony sokakat 
bosszantott ennek a valódi kisfiúvá 
válni akaró fabábunak a szó szerinti 
és jelképes fafejűsége…
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Pinokkió kicsit olyan, mint Hamlet! 
Abból a szempontból mindenképpen, 
hogy a történet, ezen belül az ő figurája 
koronként, országonként, közegenként 
sokféle értelmezést kínál. Én most úgy 
látom őt, mint a folyton küzdő, önma-
ga hibáival és a környező világ galád-
ságaival birkózó ember archetípusát, 
ha lehet ilyen nagy szavakat használni. 
Mint legtöbbünk, Pinokkió sem tanul a 
saját hibáiból, megjárja rendesen a ne-
vezetes bugyrokat. Szerencsére neki is 
vannak „terapeutái”, azaz őrangyalai, 
így aztán mindig megússza valahogy. 
És a végén mégiscsak „pallérozottabb 
elme” lesz a fafejű fickóból.

Számodra mi a kiindulópontja a 
Pinokkió-mesének, miből fogalma-
zod meg ezt a nézők által nagyon is 
jól ismert, szinte népmesévé kanoni-
zált történetet?

A mi előadásunkban a föntebb vázolt 
gondolatot fogjuk kibontani, neveze-
tesen: Pinokkió hogyan tanul, illetve 
nem tanul az Élet-színpad által föl-
adott leckékből. Vigasztalni és főleg 
bátorítani szeretnénk tehát a nézőket, 
hogy „bele kell vágni a közepébe”, 
mert másképpen nem tudunk előbb-
re jutni a megismerésben.

Pinokkió történetéből a cirkuszos 
epizód adja a Vojtinában színpadra 
kerülő előadás keretét, ez a látvány, 
a bábok,  a zene kiindulópontja. 
Miért épp a cirkusz?

A cirkusz a XX. századi művészetben 
számos festő, poéta, muzsikus számá-
ra jelentette a létező világ modelljét. 
Én is fölöttébb kedvelem! A porondon 
minden igazi, ott aztán meg kell mu-
tatni, mit tudsz! Éles a helyzet, nincsen 
„pléjbekk” meg „fotosopp”, de mégis 
minden Játék! Az előadásban fölerő-
sítjük majd a két „maffiózó”,  Róka úr 
és a Macska hölgy szerepét, valamint 
egy Carramba nevű uraság revü-szín-
pada lesz – mintegy Dzsepettó cirku-
szának ellenpontjaként – a modern 
kori szórakoztatóipar karikatúrája. 
Zárójelben jegyezném meg, hogy  sze-
rintem a kereskedelmi tévécsatornák 
nagyobb rombolást tudnak végezni 
egy év leforgása alatt egy nemzet kul-
túrájában, mint évtizedek alatt a leg-
durvább önkényuralom.
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Kik az alkotótársaid az előadás lét-
rehozásában?

A Carlo Collodi által írt mesét Upor 
László alkotta újra, ezáltal igazi szín-
padi szöveg született: tömör fogalma-
zásban, groteszk szójátékokkal.
Bábtervezőnek sikerült megnyer-
nünk Szalma Edit grafikusművészt, 
a jeles könyvillusztrátort, akinek 
szív-közeli kapcsolata van a cirkusz-
szal és a gyermeki fantázia mélysé-
geivel, a szcenikusi feladatokra pedig 
Grosschmid Erik bábtervezőt kértük 
fel. 
A zenét Ágoston Béla, minden hájjal 
megkent zeneszerző-muzsikus ba-
rátom komponálja. Vele már számos 
előadást és stílusirányzatot „bejár-
tunk”, többek között itt, Debrecenben 
is. 
És természetesen komoly feladat hárul 
majd  a Vojtina Bábszínház bábkészítő 
műhelyére, valamint  a színészekre is. 
Ehhez az elementáris játékhoz „nagy-
mértékű” játékkedv (plusz hangszer-
tudás!) szükségeltetik!  

A Pinokkió, akárhogy is nézzük, egy 
tanmese. Van -e valami, amit az elő-
adáson keresztül a tanító jellegen 
felül szeretnél, szeretnétek eljuttatni 
a nézők szívéhez, lelkéhez?

Üzenet? Csak a Játék mindenhatóságát 
akarjuk sugározni a bábszínház po-
rondjáról. 

Se   többet, se kevesebbet!

Rumi Lászlót porondra szólította:
Papp Melinda
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Vidám ifjú hölgyek bolondoznak, komolykodnak, báboznak és komédiáznak 
a hó borította meseföldi országúton. Egy ragyogó, napsütéses augusztusi 
délutánból pattantak szinte egy ugrással ide, mesékkel és bábokkal a bő-
röndjeikben. Már többször jártak nálunk, de nemcsak Debrecenben, hanem 
az ország-világ más városaiban és falucskáiban is szívesen vendégeskednek. 
Szluka Judit, a független, apró vándortársulat „legbeszédesebbik” tagja me-
sél most magukról.

hangosított is, most is mindenesként 
van jelen a csapatban. Nemcsak bábo-
kat készít, jelmezeket varr, segít az al-
kotómunkában, de a szórólapjaink és 
egyéb anyagaink is az ő keze munkáját 
dicsérik.”

BÁBAKALÁCS?

„ A Jambóza Bábcirkusz-ban minden 
szereplő valamilyen növényről kapta 
a nevét, és eredetileg az alkalmi tár-
sulásnak is a növényhatározóból ke-
restünk egy találó nevet. Először még 
Bábakalács Baráti Társaság néven em-
legettük magunkat, majd hivatalosan is 
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BÁBAKALÁCS  BÁBSZÍNHÁZ

KEZDETEK

„1998-ban, Kecskeméten a Ciróka Báb-
színház tagjai voltunk Tóth Anitával – aki-
vel egyszerre indultunk, együtt kezdtük a 
bábozást –, s mint ottani bábosok létre-
hoztunk egy előadást. Szerettünk volna 
alkotni valamit, ami a miénk, minket 
tükröz, belőlünk fakad, s volt két bőrön-
dünk is... A létrejött produkciót azóta is 
játsszuk,  Jambóza Bábcirkusz címmel. 
Aztán úgy alakult, hogy mindketten elke-
rültünk Kecskemétről. Nem volt könnyű 
döntés belevágni a független létbe, de 
azóta sem bántam meg. Az indulásban 
sokat segített, hogy már volt egy kész 
produkciónk. Eleinte vonaton, buszon 
utaztunk a bábcirkuszi társulatot rejtő 
bőröndjeinkkel a játszóhelyekre. Feke-
te Anetta – társulatunk harmadik tagja 
–, aki akkor a jelmezeket tervezte, sőt, 

Meseország
vándorai



Bábakalács Bábszínház lettünk. Nagyon 
szeretjük ezt az elnevezést, hisz a mi tár-
sulatunk hasonló ehhez a növényhez – 
gyógyító vadvirág, ami bárhol megterem, 
szabadon él…”

BÁBAKALÁCS!

„Függetlenek és szabadok vagyunk, leg-
többször szabadtéren játszunk. A sza-
bad játéktér ellenére azonban nem a 
vásári bábosok hagyományát követjük: 
kevésbé vagyunk „harsányak”, inkább 
egy nőiesebb, meghittebb, érzékenyebb 
játékstílus jellemző ránk, de csupán 
annyira vagyunk finomak és szelídek,  
amennyit az utca tere még elbír. Nagyon 
fontos nekünk a közönség közelsége.
Előadásainkat legtöbbször magunk írjuk, 
rendezzük és játsszuk, alkalmanként 
meghívott vendégek szakmai segítségé-
vel. A produkciók arculatát egy-egy báb-
tervező határozza meg, így nagyon fontos 
nekünk a velük való együtt gondolkodás. 
Mátravölgyi Ákos az első előadásban 
volt fontos alkotótársunk, Majoros Gyu-
lával rendszeresen együtt dolgozunk, 
a legutóbbi előadásunkat (Offerusz, a 
nagyerejű) pedig Boráros Szilárd ter-
vezte. 

Nagyon szeretjük Makhult Gabriella ter-
vezésében A szomorú királykisasszony 
című papírszínházi előadásunkat is. 
Betlehemes játékunkat Grosschmid Erik 
tervezte. 
A Porondon a Bolondom című előadás-
ban Bán János nyújtott nekünk meghatá-
rozó segítséget.”

BÁBAKUKUCS ÉS MÉZESKALÁCS

„Ezt a különös elnevezést egy vásári 
produkciónk kapta, gyakorlatilag a régi 
kandika láda unokája. Szerettünk vol-
na egy olyan produkciót megvalósíta-
ni, ami a vásárok jellegzetessége lehet, 
hasonlóan Néder Norbi körhintájához, 
a Tintaló Cirkuszhoz vagy Bartha Tóni 
csúzlizdájához. Gyakorlatilag a Tintalóék 
által szervezett első Vurstli utca nevű 
rendezvényre  készült el, és azt hiszem, 
szellemében illeszkedik az előadásaink-
hoz: csendes, derűs, miniatűr kis világot 
teremtettünk. Szerettük volna elvarázsol-
ni a gyerekeket, és úgy tűnik, sikerült is.
Van egy másik produkciónk, ami nem 
kötődik szorosan a bábszínházhoz. De 
annyiszor kérdezték már a nevünkből 
következtetve, hogy mézeskalácsosok va-
gyunk-e, hogy Anita fejében megfogant, 
miért ne csinálnánk mézeskalács-sütő 
foglalkozásokat is? Így aztán faragtatott 
szépséges ütőfákat, és karácsony táján 
betlehemes játékunkat mézeskalács-
illat lengi körül. Visszük sok helyre, és 
nem csak decemberben. Sőt, Anita saját 
blog-oldalt nyitott a mézes sütemények 
és mézfajták rajongóinak.” 
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JELENIDŐ

„Törekvésünk lenne, hogy évente egy 
bemutatót létrehozzunk. De ez nem 
mindig sikerül, mert egy természetes 
folyamatban szeretnénk kiérlelni az elő-
adásainkat. (A független lét azonban sok-
szor mégis kényszerpályát takar, hiszen 
igazodnunk kell a pályázati kiírásokhoz 
is.) Rengeteg ötletünk van, s ezekből 
azokat tudjuk megvalósítani, amelyek-
ben vélhetően találkozni tud a közönség 
igénye a mi elképzeléseinkkel.
A repertoáron lévő előadásainkat sze-
retnénk minél több helyen bemutatni, 
hiszen olyan sok hely van még, ahol 
szívesen játszanánk! Az év végének köze-
ledtével pedig már nagyon várjuk, hogy 
betlehemes játékunkkal (Nyiss kaput, 
angyal!) mi is ráhangolódjunk a kará-
csonyra.”

„A szártalan bábakalács védett növény. 
A dombvidéktől az alhavasi övig erdők-
ben, réteken, legelőkön él. Virágzata 
ezüstös napkorongot mintáz. Termését 
a szél és a madarak terjesztik. Mással 
nem téveszthető össze.”

A Bábakalács Bábszínház előfordul min-
denütt, ahova hívják. Nemcsak réteken, 
legelőkön, de óvodákban, iskolákban és 
művelődési házakban is. 

„Játék a kenyere, báb a kalácsa.”

(Bővebben: www.babakalacs.hu, 
www.babakalacs.blogspot.com,  
www.babakalacsmezeskalacs.blogspot.com)

 A Bábakalács Bábszínház 
 bemutatásánál bábáskodott: 
 Kiss Judit Erzsébet
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Vojtina  35.
Nemrégiben a Babusgató című játékunkban – melyben 3 
éves kor alatti apróságokkal és anyukájukkal verselünk, ját-
szunk, énekelünk – odafordult hozzám az egyik anyuka az-
zal, hogy ő már találkozott velem, mert gyerekként látott egy 
előadásban a régi Posta épületében. 
„Ha jól emlékszem – mondta – A három kismalac és a 
farkas-t adták elő.” Ő az öccsével érkezett az előadásra, aki 
akkor 5 éves volt, ő pedig 10. 
„Arra emlékszem, hogy jó volt, és az öcsém mindenáron „le 
akarta harcolni” a farkast, aztán otthon hetekig kellett vele 
játszani a mesét.” Hirtelenjében osztottunk, szoroztunk, s 
mindjárt kiszámoltuk, hogy ennek bizony már legalább 20 
éve… 

Jólesett, hogy derűsen fénylő arccal idézte fel azt a régi 
előadást. Hát igen, az egykori gyerekek már a gyerekeiket 
hozzák, sőt, egynémelyek gyerekei is felnőttek már, és hoz-
zák az unokáikat… 
Igen, két generáció nőtt fel az elmúlt 35 év alatt, amióta a 
Vojtina megalakult. 

35 év… 
Sok-sok bemutató, több ezer előadás és játszószínházi foglal-
kozás, több százezer néző itthon és külföldön… 

Sokféle érzést és gondolatot vált ki belőlünk ez a 35 év. 
Szembenézésre késztet önmagunkkal: mi az, amit elvégez-
tünk, hova jutottunk és merre tartunk? Lelket melengető, jó 
érzéseket, hisz a közönségünk, elsősorban Debrecen város 
apróságai, családjai, pedagógusai kitartanak mellettünk, és 
mindennap érezzük a felénk áradó szeretetet. 
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Hála és köszönet érte!
Szeretnénk együtt ünnepelni a közönségünkkel, beszélgetni 
a gyermekkorú nézőinket hozzánk elhozó pedagógusokkal, 
szervezőkkel, szülőkkel, valamint az alkotókkal, művészek-
kel a színházról.

Beszélnünk kell  a ma emberének a kultúrához fűződő szoká-
sairól, az oktatás és a bábszínház viszonyáról, a multikultúra 
és a gyermeki világkép viszonyáról.

Mindezt pedig azért kell megtennünk, hogy tükröt tartva ma-
gunk elé  közösen találjunk utat a következő generációkhoz,  
bízva abban, hogy öt év múlva is együtt örülhetünk a szüle-
tésnapunknak, akkor már a 40.- nek!

Asbóth Anikó
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Varázsceruza
Füllenteni nem szép dolog. Azért legalább egyszer életében szinte mindenki 

megteszi – lehet, hogy Veletek is előfordult már? A szülők egy régi, bevált mód-
szerrel szoktak meggyőződni arról, hogy csemetéik igazat mondanak-e: megnyom-

ják az orrukat! Azt tartja ugyanis a hagyomány, hogy akinek puha az orra, az bizony 
nem mond igazat. Igen ám, de ha fából van az az orrocska, akkor mi a teendő?

Egy Carlo Collodi nevű olasz meseíró képzeletéből pattant elő a XIX. század végén Pinokkió, 
a fabábu. Sok-sok rajzfilm, televíziós játékfilm, színházi és bábelőadás készült azóta róla, biz-
tosan Ti is láttatok már ezek közül egyet-kettőt, esetleg olvastátok vagy hallottátok a történetet.  

2010 novemberének végétől nálunk, a Vojtina Bábszínházban is porondra lép Pinokkió, 
aki nem a szófogadásáról és az igazmondásáról híres.    

A mese szerint Dzsepettó mester műhelyében kel életre ez a kis figura, azaz maga Dzsepettó faragja 
ki őt egy farönkből. El tudjátok képzelni, milyen izgalmas lehet egy ilyen műhely?

No és vajon hogyan lesz egy fadarabból izgő-mozgó bábu-fiúcska?
Szerintetek hogy nézhet ki Pinokkió?

Már biztosan kitaláltátok, hogy arra biztatunk Benneteket: rajzoljátok le nekünk Pinokkiót, a fabábut 
meg Dzsepettó mestert és szerszámokkal teli, titokzatos fafaragó műhelyét!

Kíváncsiak vagyunk, milyennek gondoljátok Ti mesénk főhősét, no és az „édesapját”!

Alkotásaitokat 2010. november 15-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a Vojtina 
Bábszínházba (Debrecen 4026, Kálvin tér 13.). Képeitek hátoldalára ne felejtsétek el ráírni 
neveteket, életkorotokat, otthoni telefonszámotokat vagy egyéb elérhetőségeteket, illetve a 

rajzpályázat címét:  A Fából faragott, avagy Pinokkió. 
Képeitek közül Szalma Edit, a Pinokkióról szóló bábelőadásunk tervezője, Rumi László, 

az előadás rendezője, és Bodor Judit bábtervező (aki szintén bábszínpadra álmodta 
nálunk Pinokkió történetének alakjait, csak épp 12 évvel ezelőtt) választják majd 

ki a számukra legkedvesebbeket. A kiválasztott képek alkotóit és családjukat 
szeretettel várjuk A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon című elő-
adásunk bemutatójára, melynek részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk 

a nyerteseket.

Reméljük, senki nem füllent majd szüleinek amiatt, 
hogy ecsetet vagy ceruzát ragadott!

Jókedvű rajzolást kívánunk!



meg a Magyar Művelődési Intézet, 
a Debreceni Művelődési Központ 
és a Csokonai Színház közösen a 
XX. Nemzetközi Betlehemes Talál-
kozót, mely a közönség figyelme 
mellett a néprajzos és a színházi 
szakma érdeklődésére is számít-
hat. Ez a jubileumi alkalom egyben 
egy új korszak kezdetét is jelenti a 
találkozó történetében a szervezők 
tervei szerint. A jelentkező hagyo-
mányőrző csoportok egy hétvégét 
töltenek Debrecenben, és a 3 nap 
alatt több csoport is bemutatkozik, 
reggeltől estig tartanak a bemuta-
tók, melyekre várják a debreceni 
családokat, hagyományőrzőket, 
érdeklődőket.

1991-ben a Magyar Művelődé-
si Intézet kezdeményezésére 
Kecskemét városa adott otthont az 
I. Nemzetközi Betlehemes Találko-
zónak, amin a magyarországi és a 
határon túli magyar betlehemező 
közösségek gyűltek össze, hogy 
viseletet-jelmezt öltve, énekelve, 
táncolva, bábozva köszöntsék a 
Fény születését. A későbbiekben 
Budapest lett a találkozó hely-
színe, majd 2006-tól Debrecen 
ad otthont a betlehemeseknek, a 
Kölcsey Központ, a Déri Múzeum, 
a Csokonai Színház és a Vojtina 
Bábszínház tereiben. 
Ebben az esztendőben várhatóan 
december 10. és 12. között rendezi 
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Berecz András gondolataival folytatjuk a 
múlt alkalommal megkezdett mesei ku-
takodásainkat. Olyan jó lenne, ha csupán 
egy rövid időre is, de elgondolkodnánk 
a mese és az ember kapcsolatán, a me-
sék „életrajzán”! Hol és hogyan tudunk 
egyénileg belépni egy mesébe, hogyan 
mondjuk el életünk egy-egy fontos, már-
már mesei történetét? A mesemondás és 
a meseírás lényegi különbségeinek jegyeit 
számba tudjuk-e venni?
Nagy és szerteágazó feladat az, amit ma-
gunk elé tűztünk, de induljunk neki!

A mese hatása nem hal el az utolsó mon-
dat elhangzása után, ahogy egy szertartás, 
egy rítus megélése sem addig tart, amíg 
közvetlenül részesei vagyunk. Sőt, a szín-
házi előadások is tovább élnek bennünk. 
S mi az utolsó mondat általában a mesék 
végén? Legtöbbször ez: „Aki nem hiszi, 
járjon utána!” Igen, járjon utána min-
denki úgy a végére, ahogy őbenne a mese 
által kiváltott érzések, kérdések, élmények 
ezt megkívánják. A tovább-hullámoztatás-
nak, a tovább éltetésnek számtalan módja 
és eszköze van: eljátszom, újból meghall-

gatom, elmondom vagy elmondatom, le-
rajzolom, elbábozom…

A mese léleképítő, gyógyító, a valóság 
emberivé tételére felkészítő szerepe ma 
már el nem vitatható. Emberi lényegünk 
megismeréséhez fontos feltárni a mese 
világának valódi természetét. Hiszen élni 
vágyó emberi természetünk és a mese oly 
mélyen egymásba fonódik, hogy igaznak 
vehetjük az emberi természet és a mese 
egylényegűségét. A mesékben a térbeni és 
időbeni utazás számunkra gyakorlatilag 
nem valóságos. De mégis! A múltunk? 
Valóságos-e, hogy mi azonosak vagyunk 
tegnapi önmagunkkal? Előző, megtörtént 
élményeinket, tényleges életünk egészét 
nem tagadjuk meg, mindent, ami volt, 
valóságosnak fogadunk el. A múlt egy ha-
talmas birodalom.

Ha a meséket vizsgáljuk, vajon a múltra 
vonatkozó időkeretek hol kezdődnek? 
Meséinket ma is mondjuk, vagyis „mon-
dói” vagyunk, s azok megélhetővé teszik 
valóságunkat. Sőt, a mese mindig ott és 
akkor hat, abban az életkorban, ahol 

Mindigvolt

„Ha a póknak, bokornak tájvédelmi körzet jár, miért ne járna a gondolatnak, 
a ritkán használt, találó szavaknak is? A nyelvnek, tehát a lélek világának 
is van ökológiája, ahol minden érzékeny, kiveszőfélben lévő, kiszorításra, 
védekezésre képtelen szócskára, szóegyedre szükség van. Meséink java az én 
szememben egy tájvédelmi körzet. Érdemes barangolni benne, közel hajol-
ni, megízlelni minden szavát, szüneteibe beleszippantani.”
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mondják, illetve megélik. Mi magunk is 
alkotó-közvetítő mesemondók vagyunk 
akkor, amikor nekikezdünk akár az esti, 
elalvás előtti mesénk elmondásához. 
Honti János A mese világa című mun-
kájában a mesét vágyvilágként határozza 
meg: „A mese kalandok sorozata, ka-
land nélkül mesét el sem tudunk képzel-
ni. És ha figyelembe vesszük azt is, hogy 
a mese mint forma a vágyvilág megfor-
mázása, akkor arra a következtetésre 
kell jutnunk, hogy a mese lényegében 
saját kalandja annak, aki átéli, aki köl-
tötte, aki elmondja, aki hallgatja.” 

Nagy Olga szinte ezt a gondolatot fűzi 
tovább, amikor azt állítja, hogy a mese 
éppen úgy közösségi alkotás, amennyire 
nem lehet elválasztani egyéni alkotójától. 
Mágikus talajban gyökerezik, de ágaival a 
valóságba kapaszkodik. Mélyen belegyö-
kerezve a közösség kultúrájába, a mese 
alkalom, ürügy és lehetőség az egyén saját 
érzéseinek, véleményének kimondására. 
És mindez egy számunkra képtelen ke-
veredésben jelentkezik, ám az archaikus 
tudat számára a legtermészetesebb, a leg-
inkább magától értetődő módon.
Lovász Anna azt fogalmazza meg, hogy a 
műmesék világképe általában véve nem 
annyira univerzális, mint a népmeséké, 
és nem csupán azért, mert a műmesék-
ben a létezés komplexitásának, az emberi 
létezés alaptémáinak és az emberi psziché 
általános jellemzőinek ábrázolása helyébe 
a tipizáló egyszerűség lép, hanem azért, 
mert a népmesei világképet megváltoz-
tató vagy eltorzító műmesékben a mesei 
értékrendet felváltja egy olyan értékrend, 
amely megváltoztatja a mese jelentését. 
A szakmai írások sokasága fogalmazza 
már meg, hogy a műmesék szerzői az al-

kotás során eleve a gyermekeknek írnak, 
míg a népmese „eredendően felnőtt-mű-
faj, csak másodlagosan a gyermekeké”. 
A meseirodalom és a műmese-irodalom a 
befogadók szempontjából tehát elkülönül 
egymástól. A műmese életkori sajátossá-
gokban gondolkodik, a gyermek intellek-
tuális képességeihez igazítja a történetet. 
Kialakul egy olyan mesenyelv, amely egy 
elképzelt vagy még inkább normaként 
kezelt „gyereknyelven” vagy „gyermeki 
észjáráson” alapul. 
Idézettel kezdtük közös gondolkodásun-
kat, zárjuk is azzal!

Koszecz Sándor szavainak tisztasága szé-
pen csengenek Berecz Andráséi mellett:
„A magyar népmese tulajdonsága, hogy 
teljes tisztaságában tükrözi az ősi tudás 
áthagyományozott egyetemességét. 
A mesének az egész elvéből következően 
nincs egyetlenegy értelmezési lehetősé-
ge. Bármilyen tetszőleges irányból meg-
közelíthető, pl.: asztrológia, alkímia, 
jóga, sámánizmus, népi kozmológia, 
minden esetben valóságos képet ad a 
Lét természetéről és az ember tudatában 
végrehajtandó szakrális feladatról.”

Reméljük, kedvet csináltunk Nektek is a 
meseíráshoz! Nagyon várjuk saját me-
séiteket november 20-ig ide hozzánk, a 
Vojtina Bábszínházba!

Láposi Terka
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NOVEMBER

7.  vasárnap 10.00 óra  Pulcinella kertészkedik
    Ziránó Színház (Hottó) vendégjátéka

14. vasárnap 10.00 óra  A halhatatlanság országa
    a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka
 
21. vasárnap  10.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    BEMUTATÓ  
                     
23. kedd  14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon 
    Pinokkió bérlet
    János vitéz bérlet
    Táltos bérlet
    Rút kiskacsa bérlet
 
24. szerda  14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon 
    Kuksi bérlet
    Többsincs királyfi bérlet
    Gézengúzok B bérlet
    Benedek Elek bérlet

25. csütörtök 14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Hüvelyk Matyi bérlet
    Csodaszarvas C1, C2, C3, C4 bérlet
    Jancsi és Juliska bérlet
    Erős János C5 bérlet
  
26. péntek 14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Kiskarácsony bérlet
    Fülemüle bérlet

28. vasárnap  10.00 óra  Brémai muzsikusok

30. kedd  10.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!
    Hajnalcsillag bérlet
    Manócska bérlet
  14.30 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!  
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DECEMBER

1. szerda  10.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!
    Csipkerózsika B1 bérlet
    Álomjárók B1, B2 bérlet

  14.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!
    Csaba királyfi B4 bérlet

2. csütörtök 10.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!
    Rózsahegy bérlet
    Paprikajancsi bérlet
    Ofélia bérlet
  14.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!

3. péntek  10.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!
  14.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!
    Kiskarácsony bérlet

5. vasárnap 10.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!

6. hétfő  10.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!
  14.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!

7. kedd  14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Erős János A1, A2, A3, A4 bérlet
    Gézengúzok A bérlet
    Szivárvány bérlet

8. szerda  14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Csaba királyfi B1, B2, B3, B4 bérlet
    Erős János B7, B8 bérlet

9. csütörtök 14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Békakirály bérlet
    Erős János C1, C2, C3 bérlet
    Toldi Miklós bérlet
    Parittyás Vince bérlet
    Kék Liliom bérlet

10. péntek 14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Prücsök D1, D2 bérlet
    Pelikán bérlet
    Mézeskalács D1, D2 bérlet
     Csaba királyfi D1, D2 bérlet
    Tündérszép Ilona bérlet
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12. vasárnap 10.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon

14. kedd  14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Csaba királyfi A1, A2, A3 bérlet
    Csodaszarvas A1, A2, A3 bérlet
    Katica bérlet

15. szerda  14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Erős János B1, B2, B3, B4, B5, B6 bérlet

16. csütörtök 14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Kis hableány C1, C2, C3, C4 bérlet
    Tűzmadár bérlet
    Erős János C4 bérlet

17. péntek 14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    Csodaszarvas D bérlet
    Szalmakirály bérlet

19. vasárnap    10.00 óra    A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon

21. kedd  14.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
 
27. hétfő    10.00 óra  Brémai muzsikusok

28. kedd  10.00 óra  Brémai muzsikusok

Tisztelt pedagógus kollégák!  Kérjük, legkésőbb 2010. november 8-ig 
jelezzék Kapusi Miklós szervezőnél  a 06/52/418-160-as telefonszá-
mon, hogy melyik szabadon választható előadás mellett döntöttek 
negyedikként a bérletükben szereplő három kötött előadáson felül!
Amennyiben az Önök intézménye tagja a debreceni önkormányzati 
telefonflottának, úgy a 06 /30/ 933-0842-es telefonszámon díjmente-
sen hívhatják Kapusi Miklóst.  
Előre is köszönjük!
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Pulcinella kertészkedik
„Pulcinella! Hol vagy? Aha... Már megint alszik.”
„Majd adok én neked más kertjéből répát lopni!”
Fergeteges humorú bábjáték élő reneszánsz muzsikával kísérve, amiből megtudhatjuk, hogyan 
lopja el a Nyúl Pulcinella kertjéből a finom répákat, és mi módon jár pórul. Pulcinella nem 
más, mint Arlecchino mellett a legnépszerűbb commedia dell’arte figura. Még a reneszánsz 
időkben bekerült a bábszínház világába is, több más társával együtt. Nevezhetjük Vitéz László 
dédnagyapjának is, aki családszerető, de ugyanakkor aluszékony, jó kedélyű, de néha hirtelen 
haragra gerjedő, komikus hős.

Az előadást három éves kortól ajánljuk!

A halhatatlanság országa
Létezik-e az Örökélet – a halhatatlanság országa? Hősünk, a királyfi hosszú útja során csoda-
tevők segítségével megtalálja, de sokáig mégsem tudja élvezni az időtlenséget, erős honvágya 
miatt visszatér meglátogatni apját, anyját. Ám míg ő a halhatatlanság országában néhány napot 
tölt el, addig a földön több ezer esztendő lett oda. Ezért szüleit sem találhatja meg, s az elárvult 
királyfira ekkor még az öreg Halál is rátalál. Végül a halhatatlanság országának király nője és a 
Halál küzd meg egymással a királyfiért.

Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon 
Pinokkiót az is ismeri, aki nem ismeri, az is szereti, aki sosem látta még szemtől szemben.
A tébláboló butácska fabábu hosszú utat tesz meg kifaragója, Dzsepettó mester műhelyétől, 
amíg igazi emberpalántává válhat. Hebehurgyán elmulasztja legelemibb kötelességeit, füllent 
és hibákat vét,  hiszékenysége veszélybe sodorja, de mindig megmenekül. Kihasználják és meg-
csalják, sorozatos leckét kap álnokságból, de közben egyre jobban benő a feje lágya, s végül 
önfeláldozó tettel menti meg társait és önmagát. A szó szoros értelmében tűzön és vízen át vezet 
az útja, míg végül visszaér mesteréhez-apjához, hogy együtt beteljesítsék az öreg fafaragó régi 
álmát: megnyissák Dzsepettó saját bábszínházát.

Az előadást hat éves kortól ajánljuk!

Brémai muzsikusok 
A Nap Színháza társulatának vándorkomédiásai bemutatják a brémai városi muzsikusok hite-
les történetét. Az előadás során újra megelevenednek a régi bábok: Füles, az öreg szamár, Fogd-
meg, a kiebrudalt kutya, Bajszos, a pákosztos macska és Tarajos kakas, a hajnal harsonása, 
akik kipenderülve otthonról a brémai dalnokversenyre igyekeznek, vígan fújva dalukat:
„Akármi lesz, mi nevetünk,
bár sorsunk mostoha,
jókedvünk és reményünk
mi nem adjuk fel soha!”

Az előadást három éves kortól ajánljuk!
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Fantasztikus, sőt egyenesen mesés, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
elfogadta meghívásunkat egy bemutatkozó kiállításra! 
A Látványtervező Tanszéket kerestük fel, hogy engedjenek nekünk betekin-
tést munkájukba, alkotói tevékenységeikbe, illetve oktatási folyamataikba.
E tanszéken Koós Iván Kossuth díjas-bábtervező harcolta ki, hogy bábterve-
zést is tanítsanak. Az elmúlt években Németh Ilona bábtervező, iparművész 
és Balogh Géza, bábrendező, bábtörténész oktatta a bábművészetet. Jelenleg 
bábtervezést Orosz Klaudia, a budapesti Kolibri Színház tervezője, bábmű-
hely-gyakorlatot Lellei Pál, a Budapest Bábszínház szcenikusa és bábkészítő 
mestere, színház- és bábtörténetet, vizuális dramaturgiát pedig dr. Dúró 
Győző dramaturg, színháztörténész tanít. 
A mi kiállításunk tervezője és rendezője ezúttal Orosz Klaudia.

Ismerkedjünk meg az egyetemmel!

Farkas Ádám, aki 2002-2005 között az 
intézmény rektora volt, a Magyar Képző-
művészeti Egyetem Küldetésnyilatkozatá-
ban a következőket tartja fontosnak:
„A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
(MKE) küldetése, hogy a képzőművé-
szetet, annak oktatását önálló hivatás-
ként választó hallgatóknak biztosítsa a 
szükséges, magas szintű ismeretek elsa-
játítását, egyéniségük szabad kifejlődé-
sét, a felelős értelmiségivé válás lehető-
ségét. Az ezt szolgáló oktató-, kutató- és 
alkotómunka illeszkedik a magyar és 
az európai kultúra hagyományaihoz és 
értelmezi a művészi jelenségeket.
Az egyetem az Európai Egyetemek Mag-
na Chartájának és a magyar Felsőok-
tatási Törvénynek megfelelő autonóm 
intézmény. 

Az MKE első jogelődje az 1871-ben 
alapított Országos Magyar Királyi 
Mintarajztanoda és Rajztanárképezde. 
Alapító és meghatározó mesterei voltak 
többek között Keleti Gusztáv, Székely 
Bertalan, Izsó Miklós, Stróbl Alajos, 
Benczúr Gyula, Lotz Károly, Szinyei 
Merse Pál, Ferenczy Károly, Lyka 
Károly, Vaszary János, Csók István, 
Rudnay Gyula, Szőnyi István, Barcsay 
Jenő, Bernáth Aurél, Somogyi József.
A magyar felsőoktatásban egyedülál-
ló módon a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen a képzőművészet teljes 
spektrumában folyik alkotóművész-, 
valamint képzőművész-tanárképzés. A 
képzés szintjei: 5 éves egyetemi alap-
képzés és 3 éves doktoriskola. Az egye-
temen akkreditált képzési szakokon 
festőművész, szobrászművész, képgra-
fikus művész, tervezőgrafikus művész, 



intermédia művész, látványtervező 
művész, restaurátor művész és képző-
művész tanári képzés folyik. 
Az intézmény szellemi arculatát az 
egyetemes és a magyar művészet régi 
és új értékeinek szabad kifejezése, 
vizuális kultúránk ápolása, természeti 
környezetünk és kulturális örökségünk 
védelme jellemzi. 
Az egyetem küldetésének része a ki-
emelkedő kulturális értéket képviselő 
Andrássy úti és Bajza utcai műemlék-
épületeinek, egyéb művészeti gyakor-
lóhelyeinek, műtermeinek, kutató-
helyeinek, köz- és szakműhelyeinek, 
kiállítótermeinek és előadótermeinek 
fenntartása. E létesítményekben biz-
tosítja a művészhallgatók tanulmányi 
munkáját, az eredmény bemutatását.”

A Mintarajztanodától a Képző-
művészeti Egyetemig 

Blaskóné Majkó Katalin, az intéz-
mény könyvtárának vezetője az alábbi té-
nyeket emeli ki az egyetem történetéből. 

Az Országos Magyar Képzőművésze-
ti Társulat, az Országos Magyar Királyi 
Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, 
a festészeti és szobrászati mesterisko-
lák összefonódó története segítette elő, 
hogy ma az Andrássy út és az Izabella 
utca sarkán, valamint a Kmetty, Bajza, 
Szondy, illetve a Munkácsy Mihály utca 
által határolt területen, az úgynevezett 
Epreskertben működik a képzőművészet 
valamennyi területén egyetemi képzést 
nyújtó Magyar Képzőművészeti Egyetem.
Hazánkban a XIX. század közepéig a mű-
vészpályát választók külhoni intézmé-
nyekben képezhették magukat, eleinte 
Bécsben, majd a mind népszerűbbé váló 
müncheni és párizsi képzőművészeti 
akadémiákon. 
1861-ben viszont megalakult az Orszá-
gos Magyar Képzőművészeti Társulat, 
mely megvalósítandó céljai között első-
ként szerepeltette egy művészi taninté-
zet felállításának tervét. Ennek hatására 
Keleti Gusztáv Eötvös József kultuszmi-
niszter megbízásából útnak indult Euró-
pába, hogy a képzőművészeti akadémiák 
és iparművészeti intézetek munkáját ta-
nulmányozza.
A Társulat sürgetésére 1871. május 6-án 
az I. Ferenc József által szentesített tör-
vény alapján Pauler Tivadar miniszteri 
rendelettel megalapította a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem jogelődjét, az Or-
szágos Magyar Királyi Mintarajztanodát 
és Rajztanárképezdét. Ennek célja rajz-
tanárok képzése és a képzőművészeti pá-
lyát választó fiatalok alapképzésben való 
részesítése volt.
Az akkori tanári kar tagjai közé tarto-
zott Keleti Gusztáv „akadémiai képíró”, 
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Székely Bertalan „történelmi festész”, 
Izsó Miklós „akadémiai szobrász”, 
Schulek Frigyes „akadémiai építész”. 
A szerény méretű intézménynek 53 nö-
vendéke volt. 
Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat egyik vállalt fő tevékenységi körét, 
a kiállítási programját megfelelő helyi-
ségek hiányában azonban nem tudta 
teljesíteni. A Társulat életében gyökeres 
változást csak úgy remélhettek, ha szert 
tesznek egy saját céljaikra tervezett, jól 
felszerelt házra, mely terveik szerint ál-
landó központjául szolgálna a hazai mű-
vészetnek. A Társulat választmánya 1872 
tavaszán elhatározta, hogy lépéseket tesz 
a leendő „művészi ház”, más néven 
műcsarnok építéséhez szükséges építési 
tőke előteremtésére.
1908-tól festészeti, szobrászati és grafikai 
tanszakokkal működött a főiskola.
A háború után újrainduló intézményben 
többek között Pátzai Pál, Bernáth Aurél, 
Barcsay Jenő, Berény Róbert, Kmetty Já-
nos, Domanovszky Endre, Fónyi Géza, 
Ferenczy Béni, Varga Nándor Lajos, 
Hincz Gyula, Koffán Károly tanított.
Az 1960-as években erősödött meg a res-
taurátorképzés, s ekkor teljesedett ki a 
Barcsay Jenő nevéhez fűződő művészeti 
anatómia tanítási módszertana, amely 
azóta is számos külföldi hallgatót vonz az 
intézménybe. 
1971-ben a főiskola egyetemi rangot ka-
pott. A nyári művésztelepi gyakorlatot a 
hallgatók 1972 óta az intézmény tihanyi 
művésztelepén tölthetik. 
1978/79-től először posztgraduális kép-
zés keretében, majd önálló szakként 
megindult a díszlet- és jelmeztervezők 

oktatása. Ma a Látványtervező Tanszéken 
nappali tagozaton képezik a növendéke-
ket.
A Főiskola tanárképzési tradícióinak és a 
XX. századi művészeti akadémia felada-
tainak vállalásával a legújabb tanulmányi 
reform 1988 és 1993 között szélesedett 
ki. A hallgatók egyetemi szintű ötéves 
képzés keretében tanárképzésben és 
művészképzésben egyaránt szerezhetnek 
diplomát.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem elne-
vezést 2000-től használja. 

A Látványtervező Tanszék

A tanszék képzési terve azt az egyetemes 
színházművészetben és a mozgóképes 
művészetekben egyre erőteljesebben 
kirajzolódó tendenciát követi, amely sze-
rint a komplex előadóművészeti látvány-
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világ megteremtése – vagyis a díszletek 
és jelmezek megalkotása – egységes 
foglalatban értelmezendő, s nemritkán 
egyazon művész kompetenciája. A Tan-
szék célja, hogy  az életszerűség alapvető 
követelményének szem előtt tartásával a 
színházi vagy mozgóképes munkafolya-
matba szervesen beilleszkedni tudó, de 
szuverén művészi szemlélettel és gon-
dolkodással alkotó tervezőket neveljen.
Az oktatás alapvetően két részre oszlik. 
A hároméves alapképzési szak (BA) célja 
a mesterség megalapozása, elsajátítta-
tása, s ennek elvégzésével a hallgatók 
alkalmazott látványtervezői szakképe-
sítést szerezhetnek három választható 
szakirányban: díszlet- és jelmeztervezés; 
jelmez- és bábtervezés; díszlet-, kiállí-
tás- és arculattervezés. A képzés a hazai 
színházi és mozgóképes tervező-szakma 
kiemelkedő képviselői által vezetett kur-
zusokon történik, ezáltal a diákoknak 
lehetőségük van a legkülönbözőbb mű-
vészi megközelítések megismerésére. 
Ezenkívül minden félévben színházi 
vagy mozgóképes szakmai gyakorlaton 
vesznek részt, ahol a kivitelező műhelyek 
munkájáról és a produkciós folyamatok 
valamennyi fázisáról közvetlen tapaszta-
latokhoz juthatnak.
A kétéves mesterképzési szakon (MA) a 
művészet személyes megközelítési lehe-
tőségeinek és módszereinek széleskörű 
és sokrétű átadása a cél. A képzés végén 
a hallgatók látványtervező művész szak-
képzettséget szerezhetnek színházi szak-
irányban. A Magyarország legkiválóbb 
színházi tervezői által vezetett művészet-
oktatás arra törekszik, hogy teljes körű 
színházi ismereteket nyújtson, és lehető-

vé tegye a hagyományos és új művészeti 
terepek kívánalmait egyaránt teljesíteni 
képes komplex alkotói megfelelést. 
Az integrált képzésnek köszönhetően a 
nálunk végzettek a digitális korszak teljes 
szellemi és technikai tudáskészletével 
felszerelkezve lépnek ki arra a munka-
erőpiacra, amely a látványra épülő kultu-
rális mezők folyamatos, korábban nem 
tapasztalt terjeszkedését és egymásba 
átnyúlását mutatja.
A Tanszék elkötelezetten támogatja a 
színházi formanyelvi kísérletezést, a mű-
vészeti társegyetemek diákjaival közösen 
megvalósítandó projektek létrehozását, 
valamint a szoros kapcsolattartást az 
előadóművészet különböző területeinek 
legjelentősebb szakembereivel. 

A kiállítást BÁB – JEL – MEZ 
címmel 
2010. november 30-án, 
13 órakor nyitjuk meg.
 
Köszöntőt mond: 
Somogyi Béla, Debrecen város kultúrá-
ért felelős alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: 
dr. Molnár György, filmrendező, az 
MKE Látványtervező Tanszékének veze-
tője
Közreműködik: 
a Vojtina Bábszínház társulata.

Terveink szerint a tárlat 
2011. január 30-ig látogatható.

Szeretettel várunk mindenkit!

Láposi Terka

21



A Játszószínházban ilyenkor már 
nem a hangos mulatságoknak, a 
tobzódásnak adunk helyet, ezeket 
felváltja a csendesebb és ünnepibb 
együttlétek varázsa.

A novemberi vasárnapokra varázsos 
csodamesékkel készülünk: a Hamu-
ban sült pogácsa, A Csudakard tör-
ténete, A kesztyű egytől egyig olyan 
szépségeket rejtenek, amelyekkel 
méltón felkészíthetjük magunkat 
Karácsony havára.

Látsz-e mást még
az elhagyott időnek messze mélyén?

(Shakespeare: A vihar – Babits Mihály fordítása)

A világ nagyon öreg, az emberiség nagyon fiatal. Személyes életünkben a je-
lentős eseményeket években vagy még rövidebb időközökben, élettartamun-
kat évtizedekben, családi genealógiánkat (’származástan, családtörténet’) 
évszázadokban, az írott történelem egészét pedig évezredekben mérjük. 
Az emberélet fordulóit évről évre az esztendő utolsó hónapjai fényesítik. 
Különösen a december, avagy Karácsony hava. Lehet, hogy a hétköznapok-
ban a karácsonyi készülődés is rohanásnak, kapkodásnak tűnik, és mégis… 
Ami mindenkivel megtörténik: mire eljön karácsony ünnepe, lecsendesül, 
lelassul a test, kitágul a figyelem, öröm és mosoly hatja át a lelket. A lelki és 
érzelmi összpontosításnak egy sajátos, máskor nem megélhető tartománya 
uralkodik el kicsin és nagyon.
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A táncházi alkalmakon november-
ben, Szent András havában a Károly-, 
Imre-, Márton-, Erzsébet-, Katalin-, 
András-napokat is megemlítve, a fiúk 
a lányoktól különválva kipróbálhatják 
magukat fiús játékokban. 
S a lányok? Szépítkezés, babaöltözte-
tés vár rájuk. Amikor pedig a lányok 
és a fiúk találkoznak, addigra már az 
ismerkedés módjait is megtanulhat-
ták. Ehhez a „Túró, rekenyő, ki lesz 
majd a legelső?” című játékkal vá-
runk mindenkit. 
December havának táncházi alkal-
mai szintén a karácsonyi ünnepkör 
szokásainak megfelelően járulnak 
hozzá a készülődéshez. „Ádám, Éva, 
két szem szilva” című játékunkban 
kiderül, hogy a régiségben mi volt a 
Paradicsomjáték. Egy tréfás történet-
ben elmeséljük a teremtéstörténetet, 
együtt énekelve adjuk hírül az an-
gyaloknak, hogy várjuk a Fényt és a 
Jézuska születését.

December minden perce, pillana-
ta a karácsony jegyében telik majd. 
Betlehem kis falucskában címmel 
olyan rítusjátékra hívunk Ben-
neteket, ahol éneklés, muzsikálás 
közben elkészíthetitek a kis Jézuskát 
és családját bábként. Természete-
sen közös játékuknak a betlehemi 
bábtáncoltatás lesz a legfontosabb 

ünnepi pillanata. Amikor évről évre 
ezeken a hideg decemberi alkalma-
kon körbe ülünk, ahogy a sok gyertya 
beragyogja a terem minden szegletét, 
amikor a templomocskánkban az 
angyal bejelenti Jézus születését, úgy 
érezzük, hogy megszűnik a kint és a 
bent határa, feloldódik a pillanat, és 
belépünk egy évezredes időfolyamba. 
Kívánjuk, hogy ebben az évben is 
megtörténjen!

Babusgató foglalkozásunk is várja 
a játszani, énekelni, huncutkodni 
szerető anyukákat, apukákat. Igazi, 
adventi meglepetést tartogatunk szá-
mukra!

Láposi Terka
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NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
7. vasárnap 10 óra

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
12. péntek 10 és 14 óra
14. vasárnap 10 óra
15. hétfő  10 óra SNI

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
28. vasárnap 10 óra

DECEMBER – KARÁCSONY hava
6. hétfő  10 és 14 óra
13. hétfő  10 és 14 óra       SNI
20. hétfő  10 és 14 óra

DECEMBER – KARÁCSONY hava
27. hétfő  10 óra
28. kedd  10 óra

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
21. vasárnap 10 óra

Hamuban sült pogácsa

Babusgató

A kesztyű 

„Ádám, Éva, két szem szilva”

A Csudakard története

Tóth Krisztina (Álomzug Társulás, Törökbálint)

DRAMATIKUS

VENDÉGJÁTÉK

DRAMATIKUS

TIPEGŐ
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TÁNCHÁZ-GYERMEKJÁTSZÓ

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
8. hétfő  10 és 14 óra
22. hétfő  10 és 14 óra   SNI
29. hétfő  10 és 14 óra 

„Túró, rekenyő, ki lesz majd a legelső?” TÁNCHÁZ-GYERMEKJÁTSZÓ



DECEMBER – KARÁNCSONY hava
1. szerda  10 és 14 óra
2. csütörtök 10 és 14 óra
3. péntek  10 óra       SNI
5. vasárnap 10 óra
7. kedd  10 és 14 óra
8. szerda  10 és 14 óra
9. csütörtök 10 és 14 óra
10. péntek 10 óra        SNI
12. vasárnap 10 óra
14. kedd  10 és 14 óra       SNI
15. szerda  10 és 14 óra
16. csütörtök 10 és 14 óra
17. péntek 10 óra
19. vasárnap 10 óra
21. kedd  10 és 14 óra

Betlehem kis falucskában RÍTUSJÁTÉK 

Hamuban sült pogácsa
A hamuban sült pogácsát akkor kapjuk, ha nagy út előtt állunk. Testi, szellemi, lelki 
táplálék egyszerre, hiszen erőt ad még egy morzsa is belőle. A kenyér pedig a „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 ke-
nyér az asztalon! A küzdelem pedig olyan sokféle lehet...

„Túró, rekenyő, ki lesz majd a legelső?” 
„Ködös, hideg november, fázik akkor az ember.”- mondja a népi rigmus. Ilyenkor már 
az állatok is elbújtak, vastag szőrt növesztettek, hogy ne fázzanak. Az ember bevackolja 
magát a meleg szobába, helyt ad a benti, szobai játékoknak. A fiúk különválva a lányoktól 
Tibor gazdával lámentálhatnak nagy dolgokról, a lányok pedig Kriszti gazdasszonnyal a 
szépítkezések után babát öltöztetnek. Hogy találkoznak-e a lányok és a fiúk? Igen, de 
ez mindenkinek nevezetes marad, mert incselkedés, csúfolódás, játszódás nélkül nincs 
komoly ismerkedés.

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

Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tudjuk fogad-
ni. Egy alkalom egy óra időtartamú, és legfeljebb 30-33 fő (12-15 gyermek és 
szüleik) vehet rajta részt. A részletek felől a 06/52/418-160-as telefonszámon 
érdeklődhetnek Láposi Terkánál vagy Kapusi Miklósnál.

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

A kesztyű – Tóth Krisztina (Álomzug Társulás, Törökbálint) vendégjátéka  
Utazótáskával, napernyővel és térképpel a kezében egy bolondos, furcsa hölgy járja a 
világot... Ahol az órája teaidőt mutat, megpihen egy kicsit, és bőröndjéből különleges 
tárgyak, figurák kerülnek elő. S ha már ott van, miért  is ne mesélne kicsit?! 
Játszótársai apró bábok, használati tárgyak, és nem utolsósorban a gyerekek! A mese azt 
a közismert történetet dolgozza fel, melyben szeretnivaló állatfigurák találnak otthonra 
és élnek barátságban egy elhagyott kesztyű 5 ujjában.

Betlehem kis falucskában
Karácsony havában, mikor a hideg téli napok végén minden elcsendesül, ünneplőbe 
öltözve, narancs- és fahéjillattal s szép énekekkel várunk Benneteket a Játszószínházban, 
hogy együtt készüljünk a Nap fordulójára. A régi öregek azt mesélték, hogy ha Karácsony 
éjszakáján a csillagbolhás nagy suba égen a Hold ezüst cipója szegetlenül tündököl, azaz 
telihold van, abban meg lehet látni Szűz Máriát, amint a kis Jézuskát ringatja. Mi is mesé-
lünk Jézuska, vagy ahogy népünk mondta régen, a Fénykrisztus születéséről. A betlehemi 
templomban táncoltatjuk meg a három pásztort és a gonosz Heródes királyt, megidézzük 
a napkeleti bölcseket. Aki ekkor betér hozzánk, az a karácsonyfa alá elkészítheti a betle-
hemi jászol szereplőit is.

„Ádám, Éva, két szem szilva”
Az év legfénytelenebb idejében bizony jó, ha kiűzzük magunkból a rosszaságot. Ezért 
mindenki megmérettetik, s kiderül, hogy a csintalan ördögök vagy a szelíd angyalok 
csapatát gyarapítja-e. Ha marad még a sötét, boszorkányos erőkből körülöttünk, azokat 
tánccal, rigmusokkal és láncos bottal riasztjuk el. A mulatság közben az is kiderül, hogy a 
régiségben mi volt a Paradicsomjáték. Egy tréfás történetben elmeséljük a teremtéstörté-
netet, Karácsony idejében pedig együtt énekelve adjuk hírül az angyaloknak, hogy várjuk 
a Fényt és a Jézuska születését.
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Szebbnél szebb, igazabbnál igazabb gyöngyök ékesítik a Vojtina mesefüzérét 
– minden mese, ami reá kerül, egy bábokat szerető ember szíve csücskéből  
gurul elő. Ezúttal egyenesen Bérczi Katalin fafaragó-bábkészítőjéből…

„Édesapám rengeteg népmesét olvasott nekem gyerekkoromban, bár ezt pont nem 
tőle hallottam: én magam akadtam rá egy antikváriumban, a Székely népmesék 
című kötetben. Amikor először Székelyföldön jártam, már akkor lenyűgözött az ott 
beszélt magyar nyelv gazdagsága, tisztasága, a hétköznapokban is használt szóké-
pek ereje. Mivel én magam inkább a képek és formák, mintsem a szavak embere 
vagyok, ezért igencsak vonzódom az olyan szövegekhez, amelyekben képekbe, szim-
bólumokba sűrűsödik a lényeg. Konkrétan ez a mese pedig azért fontos számomra, 
mert kiderül belőle, hogy nekünk, embereknek muszáj annyira bátornak lennünk, 
hogy rá merjük bízni magunkat a sorsra vagy a jóistenre, ki hogy nevezi. Ez a bátor-
ság maga a hit.  Ami pedig különösen tetszik, hogy a bárányok, a „möndölecskék” 
itt igenis követendő jószágok (nem a mai, pejoratív értelemben vett „birkák”), jó 
tanítói az embernek egy-egy nehéz élethelyzetben. Hiszen a „bárányság”, a jóság 
mindannyiunkban bennünk van, s törekszünk ennek kiteljesítésére a szintén lehe-
tőségként bennünk lakozó rossz tulajdonságok ellenében.”
                                                                                      

Bérczi Katalin
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A möndölecskék
Ecczö’ hó vót, hó nem vót, hetethét 
országon, még azon is tul vót egy 
szegény özvegy asszony, annak vót 
három legén fia, de hogy szegények 
vótak, hát égynek mindég é kelött 
mönni szógá’ni. Legelőbb is emőnt 
a nagyobbik fiu, s a miko mönne 
mönne hetethét országon, még azon 
tul is, talál egy öreg embört. Hogy hát 
talál egy öreg embört, e megszólittsa 
őtöt: Ecsém uram, mi járásbali? azt 
feleli a fiu: En edös apám, szógá’ni 
indutam. En pedig éppen szóga ke-
resni! Ahajt megfogaggya a fiut a 
möndölecskék (juhok) mellé.
Rögge, mikó megindul véllök, 
meghaggya az öreg, hogy azokot ne 
hajtsa, ne téröngesse, csak mönnyön, 
möndögejjön mind utánnok, met 
azok magokra is szép csöndösön el-
legelésznek.
Megindittsa a fiu a möndölecskéköt; 
legelőbb is érnek egy gyönyörüségös 
szép rétet, ő csak mönt, möndögélt 
utánnok, a mind meghatta vót 
neki az öreg embör; azután egy 
sebös fojóvizhöz érköznek, körösztü, 
mönnek réta a möndölecskék, de 
ő nem mert beél mönni a nagy 
vizbe, henem ott kerü’te a vizet, 

hát a möndölecskék magoktó’ visz-
szajöttek, átal a vizön, ő pedig kap-
ta magát, estére haza hajtotta. Azt 
kérdi tőlle az öreg embör: No édös 
fiam, beszéld e neköm, hó jártál a 
möndölecskékkel? - En édös apám 
csak möntem möndögeltem utánnok, 
hát azok möntek esőben is egy nagy 
sijáttságra, onnét erköztek egy nagy 
sebös fojóvizhöz, azon a nagy vizön 
körösztü’ möntek, én pedig innet ma-
rattam, mett nem mertem belémönni 
a nagy vizbe! Hogy ezt beszéli a sze-
gén fiu, hát azt mongya neki az öreg: 
Nó édös fiam, én tégödöt eleresztlek, 
mett látom, hogy nem szógá’ni való 
legén vagy. Ahajt szepön fizetés nél-
kül eleresztötte.
Emönyön biz ő nagyszomorán haza. 
Hogy haza mönyön, hát azt kérdi tölle 
a más két testvére: No édös bátyánk, 
hat mit szógála? Hm mit szógá’tam? 
mönnyetök ê tük is, megtuggyátok.
No jó’ van! Emönyön a közbeeső is 
szógálatot keresni, hát éppen ahoz 
a gazdához szegődik bé, ő is ugy 
jár mind a nagyobbik, s egy nagy 
sömmivel haza mönyön. Hogy haza 
mönyön hát, kerdi a küssebbik test-
vére: No hát édös bátyám! kied mit 
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szógála? Hm! mit szó’gátam? mönny 
e, tés is megtudod.
No jó’ van! Emönyön biz ő is, hogy 
poróbá’jon szöröncsét; a miko 
mönne, mönne, hát ő is éppen aval 
az öreggel találkozik, bészegődik 
hézza esztendőre a möndölecskék 
mellé, s az öreg megmongya neki is, 
hogy csak mind utánnok mönnyön, 
suhutt töllők e ne maraggyon.
Rögge fö’tarisnyál az öreg a 
pajtábó’ kiereszti a möndölecskéköt, 
megindunak, a fiu is mind nyomró’ 
nyomra mönyön utánnok; hát a 
möndölecskék legelőbb is érnek egy 
szép ződ sijáttságot, körösztü’ mönnek 
azon szép lassan legelészve, s elérnek 
egy sebös fojóvizet, körösztü’ mönnek 
azon is a möndölecskék, utánnok a 
legénke is belé mönyön; de mihejt 
belémönyön a vizbe, écczöribe az a 
sebös viz ugy lesorvassza rólla a gú-
nyát, húst, mindönt, hogy a miko ki-
ért a túsó martra, csupán a csontya s 
a bőre vót megmaradva. A hogy kiért 
a túsó martra hát, a möndölecskék 
visszafordunak, ahajt csak fúni 
kez’nek rea, écczöribe még külömb 
teste lössz, mind a mijen vót. Esmet 
megindunak elől a möndölecskék, 
hát érnek egy nagy rétet; de azon 
a rétön ojan nagy fü van, hogy 
kaszá’ni is lehetött vóna, még is 
ott a marhák ojan soványok vótak, 
hogy a szél szinte efútta őköt; onnat 
möntek a möndölecskék egy más rét-
re, hat ott ugy nincs mit ögyenek a 
marháknak mind a kopacz fődön, 

mégis ojan köverek, mind a gyurott 
háj; onnat möntek a möndölecskék 
egy nagy erdőbe, hát ott mindön fán 
ojan keserves sirás rivás vagyon, 
hogy! Nözi, nözi, hogy miféle nagy 
sirás lehet az? hát mindön ágon égy-
égy csóré verébfiu vagyon, ott sirnak 
rinak. Onnat is tovább möntek 
möndögéltek a möndölecskék, mig 
egy nagy kerthöz juttak, hát kétfelől a 
kertön két kutya ugy marakodik, hogy 
a hob szakadva szakad a szájokbó’, 
még sem tuggyák egymást bántani. 
Tovább möntek a möndölecskék, 
mig egy nagy tóhoz értek, hát lássa, 
hogy egy asszonyembör a tóban egy 
kalánnyal valamit a vizbő’ mind 
csak meröget, de még sem tuggya 
soha kimerni. - Onnat elébb möntek 
a möndölecskék, hogy előbb möntek, 
lássa, hogy egy patakba mijen szép 
tiszta kiristáj viz foj; ő hogy erőssen 
meg vót szonnyulva, hát innya akart 
belőlle, de gondôta magába, hogy 
annak a fôrása még sokkal szöbb le-
het; ő bizon êmönyön a fôrására, hát 
lássa, hogy egy döglött büdös kutyá-
nak a szájábó’ buzog a viz, ahajt ugy 
megijett, hogy egy csöppött sem iszik 
belőlle. Innét möntek a möndölecskék 
egy kertbe, de ez a kert ojan csuda 
szép vót, hogy annál szöbbet emböri 
szöm még soha sem látott, külömbné’ 
külömb virágok nyiltak benne, még 
is a möndölecskék egy virághoz sem 
nyultak, csak ötték a ződ füvet. Hogy 
ötték a ződ füvet hát, ő is leül egy szép 
virágos fának az árnyékába, hogy 
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falatozzon egy kicsit, ecczö’ csak lás-
sa, hogy egy szép fejér galamb előt-
te repdös, ő bizon kapja magát, vót 
neki egy kicsi mordájja, hézza lő a 
galambhoz, egy tollát le is lövi, aval 
êfut a galamb, ő fő’vöszi a tollat, belé 
töszi a zsebibe.
Megindunak azonba a möndölecskék 
haza fele; ő is utánnok mind 
mönt möndögélt, mig éppen haza 
érköztek.
Hogy haza érköztek hát, azt kérdi 
tölle az öreg embör: No fiam, hát jól 
jártak-e a möndölecskék? azt feleli 
a fiu: Jól jártak bizon, mett neköm 
écczö’ sem kellött téröngetnöm, csak 
éppen mönnöm utánnok. Hogy azt 
mongya, hát azt kérdi még az öreg 
embör: No fiam, beszéld el, hó jártál 
a möndölecskékkel? Ahajt beszél-
ni kezdi, hogy esőbben is möntek a 
möndölecskék egy szep ződ siáttságra, 
azután egy sebös fojóvizön átmöntek, 
no csak mind êbeszéli, hogy ő hó 
járt, mêre járt vellök. Hogy ebeszéli, 
hát azt mongya az öreg: Édös fiam, 
ládd-é, az a gyönyörüseges szép ződd 
siáttság, a hova legelőbb möntél a 
möndölecskékkel, a te eddig való 
éfiuságodat jelenti; a viz, a mejikön 
körösztü’ möntél: a bünmosó élet-
vize; hogy róllad mind a gunyádat, 
mind a husodat lesorvasztotta, ez azt 
jelenti, hogy a te eddig való büneidöt 
lemosta; hogy a túsó marton a 
möndölecskék reád futtak, s azután 
még sokkal frissebb testöd lén, ládd-e 
fiam, ez azt jelenti, hogy mivel a szönt 

hüt, az életvize, a lelködöt egésszen 
átaljárta s a te büneidbő’ kitértél, hát 
egessz lelkedbe ujraszülettél; azok a 
möndölecskék, a kik reád futtak, 
az angyalok s a kegyös jó tanottók; 
azok a marhák, kik a kövér fübe is 
soványok vótak, azt jelentik, hogy 
ezön a világon a fösvények nagy 
bőségbe vannak, de magoktól is 
sajná’ják az ételt; azok a más világon 
is nagy bőségbe lösznek, elég ételök, 
italok lössz, ösznek, isznak, de azé’ 
mégis örökké ehök, szonnyak lösz-
nek? azok a marhák, kik a kopaczon 
is jól öttek, attól is jó kövérök vótak, 
azok azt jelentik, hogy a kik a vilá-
gon a kicsiből is attak a szegénnek, 
a magok testököt sem sonyorgatták 
étlen, szonnyan, azok a más világon 
kicsi eledelből is jóézü falatot ösznek, 
soha sem ehöznek, nem szonnyulnak 
meg; hogy az erdőn ojan keservösen 
sirtak a madárfiak, e ládd-é édös 
fiam, azt jelenti, hogy a mej anyák 
ezön a világon nem körösztö’tetik 
meg gyermökeiköt, hanem ugy 
étemettetik, a más világon azok 
örökké sirnak rinak; hogy két kutya 
egy kertön átal ugy marakodott, ez 
azt jelenti, hogy a kik ezön a vilá-
gon az atyafiak közül ugy virrognak, 
pölleködnek a jószág fölött, a más 
világon is örökkétig veszeködnek, de 
soha éssze nem férhetnek; hogy egy 
tóba egy asszonyembör ojan erőssen 
halászott valamit egy kalánynyal, 
még sem tutta kifogni, ez azt jelen-
ti, hogy a ki ezön a világon a tejbe 
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vizet tő’t, s ugy aggya e másnak, az 
a másvilágon fojvást egy tóba lössz, 
s ott egy kalánynyal örökké halász, 
hogy valahogy a viz közül válassza ki 
a tejet, de soha sem tuggya; hogy egy 
szép tiszta patakot láttál, de abbó’ 
nem ittál, hanem a fôrásra möntél, 
hol egy döglött kutyának a szájábó’ 
foj ki a viz, ládd-e édös fiam, az a 
szép tiszta patak vize jelenti a papok 
szép predikáczióit, szönt imáttságait, 
a kutya pedig, a kiből foj a szép viz, 
a papokot jelenti, a kik kegyös, bőcs 
tanittásokat tösznek, de magok nem 
tartsák meg; a kert pedig, a mejikbe 
bémöntetök, az a mennyország; a 
kik ezön a világon bün nélkül élnek, 
a más világon egy ojan szép kerbe 
mönnek.
De most azt kérdöm, édös, fiam! 
meg tudod-é bizonyittani, hogy te 
jártál abb’ a kerbe is? A fiu csakha-
mar kivöszi a tarisnyájából a fejér 
galambtollat, od’aggya: nézze öreg 
atyám, ezt éppen ott lőttem egy fejér 
galambból. Az öreg evöszi a galamb-
tollat s azt mongya neki: Ládd-e, 
fiam, az a fejér galamb én vótam, 
én mindönkó vigyáztam reád, egész 
utadba fojvást möntem utánnad, 
örökké szömmel tartottam, hogy 
mit cselekszöl? ládd-é az Isten is igy 
mönyön titkon az embörrel, hogy lát-
hassa, ki mit cselekszik; hogy te egy 
tollát kilőtted a galambnak, az az 

én egyik ujom, csak nözd meg, hogy 
nincs itt; nözi, hát oda van az öreg-
nek a kicsi uja! ahajt csak oda töszi 
az öreg a tollat, reá fu, hát écczöribe 
fáinul oda csinálódik.
De má’ bétőt vót az esztendő, me - 
hogy szót egybe keverjek - akko csak 
három nap vót egy esztendő. - Azt 
mongya az öreg a küs szógának: 
No fiam, immá’ bétőt az esztendő, 
hocczide a tarisnyát, aval elereszlek! 
de esőbben azt kérdöm tölled: in-
kább a mennyországot választod-e, 
vaj pedig annyi arannyat, a meny-
nyit ebirhatsz haza? A fiu azt feleli 
réa: Neki nem kell aranny, csak hogy 
mennyországba mehessön. Az öreg 
écczöribe megtő’t egy zsákot neki 
aranynyal, fő’töszi a hátára, aval 
ebocsátotta.
A fiu pedig hogy a gazda ajándékát 
szépön megköszönte, fogja magát, 
emönyön haza a zsák aranynyal, de 
ojan hat ökrös gazda lössz belőlle, 
hogy az egéssz faluba, de még a vi-
dékbe is csak egy láb sem vót hézza 
hasonló; feleségöt is kapott egy de-
rék jó leánt, ojan szépöt, mind egy 
virágszál; még a mái nap is él, ha 
meg nem hót. Hónap lögyön a kietök 
vendégök.



NOVEMBER

7.  vasárnap 10.00 óra  Pulcinella kertészkedik
    Ziránó Színház (Hottó) vendégjátéka

14. vasárnap 10.00 óra  A halhatatlanság országa
    a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka

21. vasárnap  10.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon
    BEMUTATÓ  

28. vasárnap  10.00 óra  Brémai muzsikusok

DECEMBER

5. vasárnap 10.00 óra  Brémai muzsikusok + meglepetés!

12. vasárnap 10.00 óra  A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon

19. vasárnap    10.00 óra    A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon

Pulcinella kertészkedik
„Pulcinella! Hol vagy? Aha... Már megint alszik.”
„Majd adok én neked más kertjéből répát lopni!”
Fergeteges humorú bábjáték élő reneszánsz muzsikával kísérve, amiből megtudhatjuk, 
hogyan lopja el a Nyúl Pulcinella kertjéből a finom répákat, és mi módon jár pórul. 
Pulcinella nem más, mint Arlecchino mellett a legnépszerűbb commedia dell’arte fi-
gura. Még a reneszánsz időkben bekerült a bábszínház világába is, több más társával 
együtt.  Nevezhetjük Vitéz László dédnagyapjának is, aki családszerető, de ugyan akkor 
aluszékony, jó kedélyű, de néha hirtelen haragra gerjedő, komikus hős.

Az előadást három  éves kortól ajánljuk!

Vasárnapi előadások - színházterem
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A halhatatlanság országa
Létezik-e az Örökélet – a halhatatlanság országa? Hősünk, a királyfi hosszú útja során 
csodatevők segítségével megtalálja, de sokáig mégsem tudja élvezni az időtlenséget, 
erős honvágya miatt visszatér meglátogatni apját, anyját. Ám míg ő a halhatatlanság 
országában néhány napot tölt el, addig a földön több ezer esztendő lett oda.Ezért szü-
leit sem találhatja meg, s az elárvult királyfira ekkor még az öreg Halál is rátalál. Végül 
a halhatatlanság országának király nője és a Halál küzd meg egymással a királyfiért.

Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

A Fából faragott, avagy Pinokkió a porondon 
Pinokkiót az is ismeri, aki nem ismeri, az is szereti, aki sosem látta még szemtől 
szemben.
 A tébláboló butácska fabábu hosszú utat tesz meg kifaragója, Dzsepettó mester mű-
helyétől, amíg igazi emberpalántává válhat. Hebehurgyán elmulasztja legelemibb 
kötelességeit, füllent és hibákat vét,  hiszékenysége veszélybe sodorja, de mindig 
megmenekül. Kihasználják és megcsalják, sorozatos leckét kap álnokságból, de köz-
ben egyre jobban benő a feje lágya, s végül önfeláldozó tettel menti meg társait és 
önmagát. A szó szoros értelmében tűzön és vízen át vezet az útja, míg végül visszaér 
mesteréhez-apjához, hogy együtt beteljesítsék az öreg fafaragó régi álmát: megnyissák 
Dzsepettó saját bábszínházát.

Az előadást hat éves kortól ajánljuk!

Brémai muzsikusok 
A Nap Színháza társulatának vándorkomédiásai bemutatják a brémai városi muzsi-
kusok hiteles történetét. Az előadás során újra megelevenednek a régi bábok: Füles, 
az öreg szamár, Fogdmeg, a kiebrudalt kutya, Bajszos, a pákosztos macska és Tarajos 
kakas, a hajnal harsonása, akik kipenderülve otthonról a brémai dalnokversenyre 
igyekeznek, vígan fújva dalukat:
„Akármi lesz, mi nevetünk,
bár sorsunk mostoha,
jókedvünk és reményünk
mi nem adjuk fel soha!”

Az előadást három éves kortól ajánljuk!



Családi hétvégék - Játszószínház

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
7. vasárnap 10 óra

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
14. vasárnap 10 óra

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
28. vasárnap 10 óra

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS hava
21. vasárnap 10 óra

Hamuban sült pogácsa

Babusgató

A kesztyű
Tóth Krisztina (Álomzug Társulás, Törökbálint) 

A Csudakard története

VENDÉGJÁTÉK 

DRAMATIKUS

DRAMATIKUS

TIPEGŐ

DECEMBER – KARÁNCSONY hava
5. vasárnap 10 óra
12. vasárnap 10 óra
19. vasárnap 10 óra

Betlehem kis falucskában RÍTUSJÁTÉK 
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Hamuban sült pogácsa
A hamuban sült pogácsát akkor kapjuk, ha nagy út előtt állunk. Testi, szellemi, lelki táplálék 
egyszerre, hiszen erőt ad még egy morzsa is belőle. A kenyér pedig a „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 kenyér az asztalon! A küz-
delem pedig olyan sokféle lehet...

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

Erre a programunkra bejelentkezés szükséges, a részletekről a Soroló című 
rovatban olvashatnak.

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

A kesztyű – Tóth Krisztina (Álomzug Társulás, Törökbálint) vendégjátéka  
Utazótáskával, napernyővel és térképpel a kezében egy bolondos, furcsa hölgy járja a világot... 
Ahol az órája teaidőt mutat, megpihen egy kicsit, és bőröndjéből különleges tárgyak, figurák 
kerülnek elő. S ha már ott van, miért  is ne mesélne kicsit?! 
Játszótársai apró bábok, használati tárgyak, és nem utolsósorban a gyerekek! A mese azt a 
közismert történetet dolgozza fel, melyben szeretnivaló állatfigurák találnak otthonra és élnek 
barátságban egy elhagyott kesztyű 5 ujjában.

Betlehem kis falucskában
Karácsony havában, mikor a hideg téli napok végén minden elcsendesül, ünneplőbe öltözve, 
narancs- és fahéjillattal s szép énekekkel várunk Benneteket a Játszószínházban, hogy együtt 
készüljünk a Nap fordulójára. A régi öregek azt mesélték, hogy ha Karácsony éjszakáján a csil-
lagbolhás nagy suba égen a Hold ezüst cipója szegetlenül tündököl, azaz telihold van, abban 
meg lehet látni Szűz Máriát, amint a kis Jézuskát ringatja. Mi is mesélünk Jézuska, vagy ahogy 
népünk mondta régen, a Fénykrisztus születéséről. A betlehemi templomban táncoltatjuk 
meg a három pásztort és a gonosz Heródes királyt, megidézzük a napkeleti bölcseket. Aki 
ekkor betér hozzánk, az a karácsonyfa alá elkészítheti a betlehemi jászol szereplőit is.
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A Vojtina Bábszínház
nyitvatartási rendje: 

A pénztár nyitvatartása:
hétfő-péntek: 9-12.30

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

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

vasárnap: 9-12 óráig

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

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

A vasárnapra lefoglalt jegyeket 
vasárnap 9.30-ig lehet átvenni 

a színház jegypénztárában.

A hétköznapi játszószínházi foglalkozásokra 
szervezett csoportok jelentkezését várjuk.

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

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

Az előadásokra és a családi 
játszószínházi foglalkozásokra jegyek 
válthatók a színház jegypénztárában 
(4026 Debrecen, Kálvin tér 13.), 
jegyek foglalhatók telefonon (52/418-
160) és honlapunkon 
(www.vojtinababszinhaz.hu).  

A színház a műsorváltoztatás 
jogát fenntartja!
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Bábszínházunk 2010. november 1-én, Mindenszentekkor ZÁRVA tart.

DECEMBERI ÜNNEPI NYITVATARTÁS: 
2010. december 22. és 26. között ZÁRVA.

2010. december 27-én és 28-án vasárnapi nyitvatartás szerint.
2010. december 29. és 2011. január 2. között ZÁRVA. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évek kíván a Vojtina Bábszínház társulata!



Kiemelt támogatóink: 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma

Támogatónk:

Cívishír
www.civishir.hu

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

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

hőseinek útját a bábszínpadra!

Makovei Árnyékolástechnikai Kft. 
4028 Debrecen, Hadházi u. 19. 

Kartonpack Dobozipari Rt. 
Debrecen, Galamb u. 11. 
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