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Az értelmező szótár magyarázata szerint a 
fanfár: „valaminek ünnepélyes kezdetét, vagy 
a végét jelző harsonaszó, kürtjel”.

Tíz esztendeje már annak, hogy a Bábosházi 
Figyelő kedvcsináló újságunk első számát 
közzétettük, és most a fanfár a befejezést hir-
deti, azaz mégsem... Ezentúl nyomdai formá-
ban nem tudjuk megjelentetni újságunkat, 
mert a „pénzfaló farkas” utolért minket, és 
magába tömte az erre szánható bankjegye-
inket. Természetesen szembeszálltunk vele, 
nem hagyjuk, hogy energiáinkat és gondola-
tainkat is bekebelezze, ezért a jövőben on-line 
formában jelentetjük meg a Bábosházi Figye-
lőt. Sőt, ezzel együtt honlapunkat is felfrissít-
jük, újrarendezzük. Szóval ismét kezdődik 
valami. Hát szóljon a fanfár!

Mi, a szerkesztőség tagjai sok-sok időt töltöt-
tünk el az újság szerkesztésével, jókat beszél-
gettünk, (olykor elkalandozva más vizekre is) 
vitáztunk, nyelvészkedtünk, gyönyörködtünk 
Kovács Lajos címlap grafikáiban. Általában 
nagyon szerettük a szerkesztőségi összejöve-
teleket, - talán mondhatom a többiek nevé-
ben is. 
Köszönet ezért minden volt és jelen szerkesz-
tőségi tagnak, Papp Melinda volt főszerkesz-
tőnknek, aki példás szorgalommal fogta össze 
a teendőket, határidőket és a szerkesztőket. 

Tehát folytatás a Vojtina honlapon!

Asbóth Anikó 



Hamupipőke előadásunk májusban egy nemzetközi gyermekszínházi fesz-
tiválon képviseli bábszínházunkat Kaposváron. A rangos megmérettetésről 
és az előadás születéséről mesél nekünk most a címszereplő, Hamupipőke, 
azaz Hell Krisztina.   

Akkor ezek szerint kifejezetten a te 
személyiséged miatt választották a 
Hamupipőke történetet?

Ezt Kuthy Ágitól, a rendezőtől kellene 
megkérdezni. Amikor korábban 
együtt dolgoztam vele és Dórival A kis 
December királyban, ígéretet kaptam 
arra, hogy a legközelebbi közös 
munkánkban  főszerepet játszok majd. 
Azt nem tudom, hogy Ági már akkor 
a Hamupipőkére gondolt-e, vagy csak 
később jött a képbe pont ez a mese.

     

Hogyan jellemeznéd az általad 
megformált Hamupipőkét? 

A mi előadásunk Hamupipőkéje 
nagyban eltér a közismert feldolgozások 
Hamupipőkéjétől. Gimesi Dóri dra-
maturg egy életvidám, álmodozó, 
kalandvágyó, vagány, kitartó, fiatal 
lányként képzelte el, aki kiáll az 
igazáért, és nem válik áldozattá. Nem 
várja a külső segítséget, a tündér-
keresztanyát. A mottója talán úgy 
fogalmazható meg: „Ne várj a csodára, 
mert a csoda benned él.” 

Mennyire hasonlít rád Hamupipőke? 
Könnyen tudtál vele azonosulni? 

Szinte az összes felsorolt tulajdonsága 
egy kicsit rám is jellemző, úgyhogy 
egyáltalán nem okozott nehézséget az 
a szerep megformálása. Minden egyes 
mondatát magaménak éreztem. Ez 
persze elsősorban a darab írójának 
köszönhető, aki azt a felkérést kapta, 
hogy Hamupipőke személyiségét az én 
alaptermészetemre igazítsa. 

Rügyfakadás
Tündérkertben



Milyen instrukciók szerint próbál-
tatok?  
 
Ági rendezéseire általában jellemző, 
hogy az előadás minden részletét 
pontos koreográfia határozza meg. 
Itt is adottak voltak bizonyos formák, 
amikhez igazodnunk kellett, de azon 
belül kellő szabadságot kaptunk. A 
díszlet (tervező: Mátravölgyi Ákos) 
ugyan behatárolta a mozgásterünket, 
de néhány jelenetet leszámítva, ahol 
adott koreográfia (koreográfus: Fosztó 
András) szerint kellett mozognunk, 
nem voltak kimondott szabályok. 

A próbafolyamat során pontosan 
éreztem és tudtam mit kell tennem. 
Sok bátorítást kaptam a rendezőtől 
és a dramaturgtól, melyek a helyes 
irányban tartottak. A színészkollégákkal 
is nagyon jó volt együtt dolgozni, az ő 
jelenlétük is hozzájárult ahhoz, hogy 
elmélyülhessek a szerepemben. 
Különösen annak örülök, hogy együtt 
dolgozhattam Kolozsi Angélával, már 
régóta vágytam rá.

Megkönnyítette vagy nehezítette 
az azonosulást a szereppel, hogy 
az előadásban nem jelennek meg 
bábok?

A báb azért izgalmas, mert olyan 
dolgokat is meg tud csinálni, amire 
mi emberek soha nem lennénk 
képesek. Egy bábos előadásnál 
minden ötlet kiindulópontja a báb 
kinézete és mozgatási lehetősége. A 
Hamupipőkében a szöveg jelentette 
ugyanezt a kapaszkodót. Bevallom, 
tartottam egy kicsit a báb nélküli 
színészi feladattól. Itt nem lehet 
elbújni. Szerencsére a félelmeim 
alaptalanok voltak, remekül érzem 
magam a szerepben.

Hasonló jellegű színészi feladatok 
előfordultak korábban is a pályád 
során?

Bábszínészként bábbal dolgozom 
többnyire, nagyon ritka, amikor báb 
nélkül kell színészként jelen lennem, 
de elvétve azért akadt egynéhány 
hasonló feladat. Meghatározó volt 
például, amikor stúdiós koromban, 
a Kolibri Színházban Ánya szerepét 
játszhattam a Cseresznyéskertben, 
illetve amikor tavaly előtt nyáron 
Zsámbékon a Deviancia című kortárs 
darabban Zsanettet, egy autista lányt 
alakítottam. Itt a Vojtinában az Égen-
földön mesében Pityerkeként volt 
részem ilyen jellegű munkában.         



Hogyan kerültél a pályára?
Nem tudatos döntés eredménye volt. 
Véletlenül hallottam, hogy a Kolibri 
Színház bábszínész képzést indít. Mivel 
mindig is érdekelt a színház világa, 
ezért gondoltam, megpróbálom. Mai 
napig emlékszem, hogy a felvételin 
egy kutya bábbal kellett elénekelnem 
a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt. 
Miután elvégeztem a stúdiót, Pályi 
János hívására a Vojtina társulatához 
szerződtem, melynek immár 7. éve 
vagyok a tagja. 

Visszatérve a Hamupipőke előadás-
hoz, mi a benyomásod, hogyan 
fogadja a közönség?

Egyaránt játsszuk óvodásoknak és 
iskolásoknak. Alapvetően mindkét 
korosztály szereti az előadást, de 
érezhetőek különbségek a reakcióik-
ban. Az ovisok például könnyebben 
zavarba jönnek a szerelmes jelenetektől, 
őket inkább a helyzetkomikumokra 
épülő félreértések nevettetik meg. Az 
iskolásokat már jobban megérinti a 
szerelmi szál, nem kuncognak rajta. 
Érdekes, hogy bizonyos jelenetek 
ugyanazt a hatást váltják ki függetlenül 
attól, hogy kik nézik, ilyen például, 

amikor Hamupipőke felpróbálja a 
topánkát. Mindig feszült csend borul 
a nézőtérre ilyenkor. Néhány héttel 
ezelőtt Budapesten is felléptünk 
a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban, ahol ugyanúgy tudtak 
működni ezek a hatások. 

Az előadást beválogatták a Kaposvári 
Gyermekszínházi Biennáléra. Mit kell 
tudni erről a fesztiválról?

A kétévente megrendezett fesztiválon 
a legjobb magyar professzionális 
gyerekszínházi előadások mutatkoznak 
be műfaji korlátozás nélkül, valamint 
versenyeznek is egymással. A fesztiválra 
a résztvevők válogatás alapján kerülnek 
be. Az idei 6. versenyprogram válogatója 
Harangi Mária rendező volt. 
Két évvel ezelőtt A kis December király 
előadással, melyet szintén Kuthy Ági 
rendezett, és Mátravölgyi Ákos tervezett, 
elhoztuk a legjobb díszlettervezői díjat. 

Hamupipőke
Író: Gimesi Dóra
Rendező: Kuthy Ágnes
Tervező: Mátravölgyi Ákos
Zeneszerző: Darvas Benedek
Koreográfus: Fosztó András
Játsszák: Hajdú Péter, Hell Krisztina, 
Kiss Gergely Máté m.v., Kolozsi Angéla 
m.v., Nagy Mónika, Nagy Viktória m.v., 
Reschofsky György
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osztály Meczner János vezetésével, 
aki ugyanabban az évben került a 
bábszínész képzés élére, mint amikor 
mi odakerültünk. (A főiskolán 1995 
óta létezik bábszínész képzés, melyet 
négyévente hirdetnek meg – szerk.) 

A főiskola elvégzése után merre vezetett 
az utad?

A Színművészeti után Kovács Géza 
vezetése alatt létrehoztuk Zalaegerszegen 
a Griff Bábszínházat. Nagyon jó közösség 
alakult ki, ami sajnos csak két évig 
működhetett. Ezután a Budapest 

Hogyan kerültél először kapcsolatba a 
bábozással?

1996 nyarán Pécsett elkeveredtem a 
Bóbita Bábszínház egyik szabadtéri 
előadására. Annyira megtetszett ez 
a világ, hogy 1997 őszén, amikor 
a Bóbita bábszínész-képző stúdiót 
indított, azonnal jelentkeztem. Miután 
elvégeztem a tanfolyamot, Sramó Gábor 
igazgató állást ajánlott. Az itt eltöltött 
két év jó tanulópénznek bizonyult, mert 
a következő évben felvételt nyertem 
a Színművészeti Főiskola bábszínész 
osztályába. Eredetileg eszem ágában 
sem volt Pécset elhagyni, nagyon jól 
éreztem magam ebben a városban, 
ráadásul egy szem fiúként a háromfős 
társulatban folyamatos kihívások 
értek. Tulajdonképpen az igazgatóm 
unszolására, és pécsi egyetemi színpados 
Ács Norbi barátom inspirálására 
jelentkeztem. 
A főiskolán mi voltunk a második bábos 

Bábosházunk Boldog képek című előadásában egy fiatal bábszínész-házas-
pár lép vendégként színpadunkra. Egyikőjüket, Nagy Viktória Évát már több 
alkalommal láthattátok a Vojtina deszkáin, legutóbb épp Hamupipőke egyik 
gonosz mostohatestvéreként, férjével Schneider Jankóval azonban most ta-
lálkozhattok először. Hogy ki ő? Bábszínész, rendező, író, művészeti vezető, 
tanár, zenész, tervező…elfogyott a levegőm. Nos, akkor elölről még egyszer, 
ki is ez a Schneider Jankó?     

 című előadásában egy fiatal bábszínész-házas-

Meseország
vándorai



Bábszínházba szerződtem, ahol szintén 
két évadot töltöttem, majd Sramó Gábor 
igazgató hívására visszatértem Pécsre, 
ahol a Bóbita Bábszínház művészeti 
vezetője lettem. Sokféle kihívásnak 
kellett megfelelnem, közülük az egyik 
legmeghatározóbb a Bolond Istók 
című előadás rendezése, mely a pécsi 
Zsolnay Kulturális Negyedben átadott új 
bábszínházi épület nyitódarabja volt. 
Egy másik fontos hozadéka az ittlétemnek 
az volt, hogy rájöttem, a szabadúszó lét 
közelebb áll hozzám. Kiderült, hogy a 
feleségemmel jól tudunk alkotóként 
együtt működni, ezért úgy döntöttünk, 
megpróbáljuk az önállóságot, és 
szabadúszóként családi bábszínházat 
hoztunk létre Hepp Trupp néven. 

Kik voltak rád hatással? Vannak-e 
példaképeid?

A főiskolán az osztályfőnökünk nagyon 
jó tanárokat hívott meg, mindenkitől 
elleshettünk valamit. Ilyen volt például 
Fodor Tamás, akinek az instrukciói a 
Goldoni Hazug című előadás próbáin mai 
napig a fülemben csengenek. Szintén 
nagy példakép Pályi János, akivel már 
régóta szeretnék egyszer együtt dolgozni. 
És természetesen Kemény Henrik, Heni 
bácsi, akivel bábjai vándorkiállításának 
egyik helyszínén, Zalaegerszegen sikerült 
hosszabban beszélgetnem. Mai napig 
mélyen él bennem ez a találkozás.  

A különböző bábtechnikák között van-e 
olyan, ami közelebb áll hozzád?

Mindenféle bábot szeretek kipróbálni, 
igazán nincs is kedvencem, de 
talán a bunraku  és a gapitos 
pálcás báb  áll közelebb hozzám. 
(A bunraku bábokat három ember 
mozgatja. A fő játékos az, aki a fejet 
- az arcot-  és a jobb kezet irányítja, 
míg a bal kezet is, és a lábakat is egy-
egy társa mozgatja. A gapitos pálcás 
báb pedig olyan báb, melyet többnyire 
paraván mögött tartva mozgatnak, 
a báb törzséből és végtagjaiból kiálló 
merev pálcák segítségével. - szerk.)  

Mi az, ami érdekel a bábozásban? 

Amikor egy bábbal olyan gondolatokat 
tudok megfogalmaztatni, melyek egy 
idő után elkezdenek a báb sajátjaként 
működni. Az a cél, hogy önmagamat és 
a gondolataimat úgy legyek képes egy 
élettelen dolgon keresztül kifejezni, hogy 
a néző számára ne legyen egyértelmű, 



hogy ki a gondolat forrása: a báb vagy én. 
A bábozásban azt is szeretem, hogy a 
nézőkkel közvetlenül találkozhatok, 
ráadásul szabadúszóként még 
személyesebb viszonyt tudok kialakítani 
velük.

Számos interaktív játéknak voltál 
alkotója. Ilyen volt például az „Agyagba 
zárt mesék”, vagy a „Regejáró”. 
Mennyire érzed jól magad az ilyen 
jellegű improvizációs helyzetekben?

Nagyon. Szeretem az interaktivitást, a 
váratlan helyzeteket. A beugrás okozta 
feszültség nemhogy blokkolna, inkább 
inspirál. 
Az „Agyagba zárt mesék” című játék 
egy Kisgömböc-történet, kézműves 
foglalkozással egybekötve. A gimnázium 
után kitanultam a fazekasságot, erre a 
tudásomra alapozva született az előadás.

A munkamódszeredre is jellemző ez a 
spontaneitás?

Ez attól függ, épp mi a feladat. 
Rendezőként átgondoltabb és 
határozottabb elképzeléseim vannak, 
mint színészként. Ez utóbbi esetben 
többnyire szereptől és partnertől függ.

Pályád során a műfaj szinte 
valamennyi alkotói folyamatában 
részt vettél már. Melyik területen voltak 
először tapasztalataid? 

A színészet, bábszínészet volt az első a 
sorban. Aztán jött a rendezés. A főiskolán 
negyedéves voltam, amikor Lengyel Pál 
meghívott az egri Harlekin Bábszínházba, 

hogy rendezzek egy gyerekoperát. 

Rangsorba állíthatóak ezek az alkotói 
szerepkörök? Közelebb áll hozzád 
valamelyik?

Nem kimondottan. Mindenben a 
kihívást, az újat keresem. A tervezés volt a 
legutóbbi, amivel újonnan ismerkedtem 
meg. Berg Judit Mesék a tejúton túlról 
című meseregényét vittük színre az 
Aranyszamár Bábszínházzal. A pozitív 
visszajelzések, melyeket a közönségtől 
és a szerzőtől kaptunk megerősítettek 
abban, hogy érdemes volt belevágnom. 
Legközelebb Szabadkán fogok tervezni 
jövőre egy Piroska és a farkas előadást, 
melynek a feleségem lesz a rendezője.
Visszatérve a kérdésre: munkája 
válogatja, hogy épp miben érzem jól 
magam. Most a játék érdekel leginkább, 
bennem van a játszhatnék. 
   
Lassan egy éve, hogy a Hepp Trupp 
néven ismert családi bábszínházatok 
székhelyét Pécsről Debrecenbe 
helyeztétek át feleségeddel. Miért pont 
Debrecenbe jöttetek?

Pécsett már számos gyerekszínház 
létezik, sokkal nehezebben tudtunk 
volna érvényesülni. Személyes érzelmek 
is befolyásolták választásunkat. Viki 
családja idevalósi. 

Az ország többi családi bábszínházától 
mi különböztet meg a benneteket? 

Bár szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, mert a Hepp Trupp pár éves 
működése alatt már három előadást 



is sikerült létrehozni (A 3 kismalac és 
a farkasok, Mátyás király asztalánál, 
Bódog és Szomorilla) ennek ellenére 
gyerekcipőben járunk. Jelenleg is a 
„mihez képest” köreit tapossuk. Ez nem 
bizonytalanít el minket, de néha azért 
jó lenne, ha már túl lennénk ezen az 
átmeneti állapoton. Az mindenképpen 
célunk, hogy minőségi bábjátékot 
nyújtsunk a nézőknek, hogy új, eddig 
még nem ismert utakat járjunk be. 

Mire vagy a legbüszkébb a Hepp Trupp 
eddigi múltjából?

Arra, hogy lassan elérjük A 3 kismalac 
és a farkasok 150. előadását. Vikivel ez 
volt az első közös munkánk, ami még 
a Bóbita keretein belül valósult meg. A 
Bódog és Szomorilla is közel áll hozzánk. 
Sok jó dolog együttállásából született. Egy 
kicsit sorsszerű, ahogy a saját életünkkel 
összecsengenek egyes részletei. Kolozsi 
Angéla, a darab írója és rendezője jól 
átlátott rajtunk. Az pedig külön öröm, 
hogy amikor a II. ESZME Fesztiválon a 
szakma előtt is bemutattuk az előadást 
februárban, csupa pozitív megerősítést 
kaptunk.   

Egy családi bábszínház esetén 
hangsúlyosabban felmerül egy idő 
után a megújulás kérdése. Ti hogyan 
kezelitek ezt a helyzetet?

Úgy érzem, most lendületben vagyunk, 
amit akkor tarthatunk meg, ha a 
kihívásokat és az új lehetőségeket 
keressük. Nem szabad beleülni a 
megszokottba. A Hepp Truppon kívül 
szerencsére sok más munkánk is akad, 

így folyamatosan érnek új ingerek, mint 
most például a Boldog képek előadás, 
amiben mindketten dolgozunk. Nagy 
szeretettel fogadtak minket a Vojtinában, 
Viki korábban két évet töltött itt, mielőtt 
jelentkezett a Színművészetire. Kétfős 
társulat vagyunk ugyan, de sok emberrel 
kerülünk kapcsolatba a munkánk 
során. A szervezés nehézségeinek 
megoldásában állandó segítőnk is akadt 
Sinka Judit személyében, akinek sokat 
köszönhetünk.  

A következő évadban milyen feladatok 
várnak rád?  

A Hepp Truppal új darabra készülünk 
Fehér hercegnő és az aranysárkány 
címmel, melyben Viki lesz a főszereplő, 
én segítőként fogok közreműködni. 
A hepp truppos elfoglaltságokon túl a 
Budapest Bábszínházban Fige Attila 
rendezésében a Lúdas Matyi címszerepét 
játszom majd, illetve a terveim között 
szerepel egy jópofa őrület megrendezése 
Plázs címmel Szombathelyen.    

Mit csinálsz, ha épp nem bábozol?

Évekig tanultam fuvolázni, zenekarban 
is játszottam, úgyhogy ha szabad 
időm engedi, szívesen előveszem a 
hangszert. Meg aztán szervezzük Vikivel 
a bábos táborunkat, amit idén nyáron 
szeretnénk megvalósítani. Szabad időm 
legnagyobb részét persze a kétéves 
kisfiammal, Berzsivel töltöm. Alig várom 
már, hogy egy kicsit jobb idő legyen, és 
kirándulhassunk.   

Telenkó-Oláh Tímea



Május és június havában játszószínházunkban nyolcféle játéktípus, illetve 
foglalkozás közül választhattok.

Májusban a naptári ünnepek menetét és 
a természet rendjét élve jutunk el Pün-
kösdig. Ezt a hónapot. a keresztény ün-
nep után, pünkösd hava megjelöléssel is 
illetik a népi kalendáriumban. Pünkös-
döt a Szentírásból ismert Húsvét után 
az ötvenedik napon tartják. A magyar 
pünkösd szavunk a görög pentékoszté 
szóból származik, melynek jelentése 50. 
Hasonlóan a húsvéthoz egész héten át 
tartó ünnep, melyből csak két nap nyilvá-
nos. Bár pünkösdöt ünnepként csak a II. 
században említik ókori keresztény írók, 
ünneplése mégis egyidős az egyházzal, te-
hát az apostolok idejéből való. 
Balassi Bálint, a magyarországi rene-
szánsz második korszakának nagy alakja, 
így ír egyik versében a pünkösdről:

1 
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
2 
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.
3 
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztul-
nak,

Az jó hamar lovak is csak benned vi-
gadnak. 

TIZENEGYEDIK
BORIVÓKNAK VALÓ

IN LAUDEM VERNI TEMPORIS

Kultúránkban több szokás kötődik ezek-
hez a napokhoz, melyeknek több eleme 
a kereszténység előtti időkbe nyúlik visz-
sza, és a termékenységgel függ össze.
Májusfa
Hagyományosan a május elsejére vir-
radó éjszaka állítottak májusfát. Másik 
jeles alkalma pünkösd volt. A májusfa, 
a zöld ág a természet újjászületésének 
jelképe, no és a legényektől a lányoknak 
adott szerelmi ajándék is.
Tavaszköszöntés
Kora hajnalban az ablakokba, olykor a 
ház kerítés-lécei közé tűznek zöldágakat, 
virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jáz-
mint). Bajelhárító szándékkal tették ezt, 
hogy a házba a villám ne csapjon bele, 
hogy a betegségek kerüljék el őket.
Pünkösdi király
A középkor óta ismert szokás, legényava-
tó szertartással kiegészülve. Ügyességi 
próbákat kellett kiállnia az erre jelent-
kezőnek, s a győztes lett az év pünkösdi 
királya. A király minden lakodalomba, 



mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a 
kocsmákban ingyen ihatott. Ez a tisztség 
egy hétig, de akár egy évig is tartott. 
Pünkösdi királynéjárás
Nagyobb lányok a településen körbevi-
szik a legkisebb, a legszebb lánykát, a 
pünkösdi királylányt. Énekelnek és jókí-
vánságokat ismételgetnek, a királyné feje 
fölé kendőt – selyemsátort – feszítenek 
ki.
Pünkösdölés 
A pünkösdi királyt és királynét a kíséreté-
vel együtt lakodalmi menetként jelenítet-
ték meg. Dalolva, táncolva végigvonultak 
a falun.
Játszószínházunkban pünkösd hete má-
jus 21-től 25-ig tart. E napokon délelőtt 
10 és délután 14 órától a „Szíp kerekek 
forogjatok!” című rítusjáték keretében 
élhetjük meg e szokások elemeit. A rí-
tusok, a játékok menetét, az énekeket 
és a táncokat úgy állítottuk sorba, hogy 
azok megidézzék archaikus szokásaink 
tisztaságát. 

Dramatikus játékainkból a Mátyás, 
a furfangos és A Hegedűs Ember tör-
ténete című előadásunkon játszhattok 
velünk. Rövid történetüket a Sorolóban 
olvashatjátok el. Az évek során, amióta 
játsszuk, megtapasztaltuk e játékformák 
mélységét. A történetüket és a játékmó-

dot úgy alakítottuk ki, hogy közvetlenül 
is játszattok velünk az előadások alatt. 
Egy-egy jelenet nem halad tovább, ha 
nem segítetek, ha nem lesz valaki közü-
letek az egyik szereplő, ha nem táncol az 
egész vendégsereg. Szóval veletek együtt 
kerekíthető ki a mese. Mindenki szereti 
ezeket a vidám együttléteket.

Kamarajátékaink sorában A vén ku-
tya és a Hol jártál, báránykám? című 
előadásainkon gondolkodhatunk együtt 
a világ nagy kérdéseiről. Az első mesénk 
pajkos, hancúrozós és csalafinta, a má-
sodik bájos, olykor komoly, de kedves. 
Az első mese itt a földön játszódik, a 
második lehet, hogy az égben is. Az biz-
tos, hogy mindkettő a barátságról szól, s 
megnézheti már a három éves is.

A nagysikerű kézműves-bábkészítő 
foglalkozásunkat, A kismalac és a far-
kasok címűt tovább játsszuk, annyian 
kértétek. 

No és lesz tipegőknek Babusgató, ahol 
igazán azon múlik minden, hogy meny-
nyire vagyunk mi, felnőttek képesek ma-
gunkat lecsendesíteni, lelassítani, lágy, 
finom mozgásúvá tenni. 

Minden alkalmat szeretünk játszószín-
házunkban. Minden pillanat meglepetés 
Tőletek, Veletek, Általatok. Köszönjük!

Szép tavaszi, együtt töltött napokat kívá-
nok Magunknak!

Láposi Terka



A 2011 szeptemberében megkezdett 
Színházi Nevelési Programunkon már 
városunk több óvodás csoportja és is-
kolai osztálya vendégünk volt.

Az elmúlt hetek találkozásainak ta-
pasztalatai bebizonyították számunk-
ra, hogy sok mindenre kíváncsi a 
bábszínházat, a színházat szerető 
közönségünk. Igazi és örömteli érdek-
lődéssel érkeznek hozzánk, mindent 
látni szeretnének, ami a színfalak 
mögött működik, zajlik. Igyekeznek 
olyan eszközöket, színpadi trükköket 
is megtapasztalni, ami nézőként eddig 
számukra nem adatott meg. A közö-
sen megtekintett színpadi, illetve ját-
szószínházi előadások, foglalkozások 
után a közvetlen játék, a drámaórák 
viszonylag könnyen hidat teremtenek 
az alkotók és a nézők között, valamint 
feloldják a hivatalosság és a szemé-
lyesség határait, korlátait. Nekünk, 
bábosoknak ennek a hangulatnak a 
létrehozása jelenti az igazi kihívást. 
Résztvevők leszünk mindannyian - al-
kotók és nézők, gyermekek és felnőt-
tek, színészek és pedagógusok - egy 
közös tér-időben, ahol színházi kö-
zegben, közösen kialakított szabályok 
által, játszva próbálhatjuk ki önnön 
képességeinket. 

Számunkra, színháziaknak a legfon-
tosabb, hogy ezekre az alkalmakra 
nyitottan és felkészülten várjuk a kü-
lönböző életkorú gyermekeket. Egy-
egy csoport alkalmanként több órát is 
itt tölt, s az együtt megélt események 
mindenkor más és más mélységet, ár-
nyaltságot érnek el. 
Arra törekszünk, hogy e programunk 
ne csak esztétikai, színházi élményt 
nyújtson a résztvevőknek, hanem 
érezzenek rá ennek a közösen eltöl-
tött és megélt formációnak a meto-
dikájára, eszköz jellegére. Mivel ezen 
alkalmak egyszeriek, akkor van igazi 
és áttörő (akár lélektani) hatása, ha a 
csoport saját terében (óvodában, tan-
teremben, otthon) az itt megtapasztalt 
játékokat folytatja, fejleszti, igényli. 
A társas együttlétek leginkább sze-
repek megélésére, cselekvések ki-
próbálására, testünkkel való terek 
beépítésére, effektek komponálására 
serkentenek. A legkedveltebb játékesz-
közök az aktív párbeszéd, a bátor és 
dinamikus cselekvés, az improvizáció, 
a problémaközpontú gondolkodás, a 
kooperativitásra serkentő helyzetek, a 
szituációk, az értelmezések és az új-
raértelmezések. Folyamatos kérdések 
hangzanak el, melyek egyikére sem 
adható egyoldalú válasz. Sőt! Néha 

Játsszuk azt, hogy …



annyiféleképpen bontható ki egy kér-
dés, ahányan abban a játékban benne 
vagyunk. 
Elemi igényünk, hogy a szociológusok 
által digitálisnak nevezett korszakban 
felnőtt gyermekek szeressenek, akar-
janak és tudjanak a játékon keresztül 
egymáshoz, a kultúrájukhoz, nemze-
tükhöz közel kerülni. Úgy szerkeszt-
jük meg ezeket az „együttjátszásokat”, 
hogy legyen lehetőségük megtapasz-
talni a színház, s így az élet sokréte-
gűségét. A játékokban igyekszünk pár-
huzamot vonni (nem direkt módon 
és didaktikus eszközökkel) az élet és a 
színházi közeg között, hiszen valljuk, 
hogy a színház olyan szimbolikus tér, 
ahol a rítusokhoz hasonlóan a részt-
vevők átalakulhatnak, megváltozhat a 
tér- és az időtapasztalatuk, a cselekvé-
sen keresztül formálódhatnak. 
„A színház olyan életidő” – írja Hans-
Thies Lehmann (a frankfurti Jo-
hann Wolfgang von Goethe Egyetem 
Színház-, Film- és Médiatudományi 
Intézetének professzora) – „amelyet 
a játékosok és a nézők közösen tölte-
nek és használnak el, és amely annak 
a térnek a közösen belélegzett levegő-
jében telik el, amelyben a színjátszás 
és a nézés egymás előtt jár. A jelek 
és jelzések emissziója (kibocsátása), 
illetve recepciója egyidejűleg zajlik.” 
Játékainkban kitüntetett figyelmet 
szentelünk az emlékezetnek, hiszen 
a színház esetében a befogadói mű-

veletek közül nagy jelentőséggel bír ez 
a képességünk. Eugenio Barba (szín-
házrendező és teoretikus, az Odin 
Teatret alapítója) szerint a színház az 
emlékezetre épül, a nézők a megőrzés 
munkáját végzik el, eldöntik, „hogy az 
előadás milyen mértékben foglal el 
helyet bizonyos egyéni emlékezetek-
ben.”
S még egy fontos támpont az, ami-
ért a kiteljesedés eszközeként mer-
jük „használni” a színházat: Harag 
György, a XX. század egyik legnagyobb 
rendezője úgy tartja, hogy a színház-
művészet létrehozásának szükségsze-
rű alapfeltétele az állandó megújulás. 
Ebben erősít meg bennünket Richard 
Schechner is (amerikai rendező, drá-
maíró), aki azt írja, hogy „a színház 
élő, organikus, befejezhetetlen folya-
mat. Minden egyes pillanatának szük-
sége van arra, hogy valamit másképp 
csináljanak benne”.

A színház efemer jelenség (átmeneti, 
rövid életű), s benne mégis hosszú 
távú és széleskörű céljaink vannak, 
amikor a hozzánk érkezőkkel közvet-
len játékba kezdünk: kalandok árán is 
felfedezni magunkat, egymást, a kör-
nyező világot.

Jó játékot!

Láposi Terka



2012. június 17-én immár hatodik alkalommal rendezzük meg a Nagyerdei 
Kultúrpark területén a mutatványosok napját. Az idei rendezvény azonban 
sajnos több szempontból is eltér az eddigi hagyományoktól. Ez késztetett 
bennünket arra, hogy összefoglaljuk az elmúlt öt mutatványos nap történe-
tét.

Históriánk hat évvel ezelőtt kezdődött, 
amikor a Kemény Henrik családi örök-
ségét bemutató vándorkiállítás - megjár-
va az ország 12 városát - végére ért hosz-
szú útjának. Debrecen egy bábmúzeum 
építését tervezte, ahol otthonra lelhetett 
volna Kemény Henrik hagyatéka. 
Azt azonban senki sem akarta, hogy 
míg elkészül a bábok új otthona, ez a 
csodálatos kiállítási anyag egy raktárban 
porosodjon. A város átalakíttatta hát a 
debreceni vidámpark elvarázsolt kas-
télyát, hogy az adjon otthont a kiállítás-
nak a bábmúzeum felépüléséig. Három 
tehetséges és szorgos báb- és díszletter-
vező: Boráros Szilárd, Grosschmid 
Erik és Majoros Gyula alakították át 
és rendezték be az új kiállítóhelyet Heni 
bácsi segítségével. A tárlat megnyitására 
2007 áprilisának végén került sor, nem 
akármilyen keretek között. A Nagyerdei 
Kultúrpark, a Korngut-Kemény 
Alapítvány és a Vojtina Bábszínház 
a Kultúrpark területén először rendez-
te meg ekkor a mutatványosok napját. 
Klasszikus vásári bábjátékosok találko-
zója volt ez mesterük tiszteletére, ahol a 
hazai mutatványosok játszottak a közön-
ségnek.

A jól sikerült rendezvényből hagyomány 
lett, és azóta minden évad végén meg-
rendezzük. A nap programja az elmúlt 
öt évben a mutatványosok felvonulá-
sával kezdődött, majd Kemény Henrik 
kiállításának megnyitójával folytatódott. 
Ezt követően az idelátogatók több hely-
színen láthattak mutatványos és vásári 
játékokat, illetve részt vehettek a legkü-
lönfélébb vetélkedőkön. Elsőként min-
dig Heni bácsi mulattatta a közönséget. 
Vendégeink voltak az öt év alatt: Rumi 



László, az ORT-IKI társulata (Debrecen), 
MárkuSzínház (Pécs), Lilliput Bábszín-
ház (Nagyvárad), Kovács Géza, Bartha 
Tóni Bábszínháza (Budapest), Ládafia 
Bábszínház (Biatorbágy), Tintaló Tár-
sulás (Kecskemét), Bábakalács Társu-
lat, Boka Gábor (Beloiannisz), a Ziránó 
Színház (Hottó), Pályi János Bábszínhá-
za, a Ludvércek zenészei.
Az öt év mutatványos napjai közül kü-
lönlegesnek számít a 2009-ben megren-
dezett, ugyanis ekkor avattuk fel a Vitéz 
László Színpadot, amelyet a Nagyerdei 
Kultúrpark és a Korngut-Kemény Alapít-
vány közösen alakított ki a Kultúrpark 
területén. E színpad lehetőséget terem-

tett arra, hogy színjátékosok, bábosok, 
muzsikusok lépjenek fel, és honosítsák 
meg a vásári mutatványosság műfaját a 
debreceni vidámparkban.
Kemény Henriknek, hazánk legnagyobb 
vásári bábjátékosának, és az Ő Vitéz 
Lászlójának tiszteletére jövünk tehát 
ezen a napon évről-évre össze: játszunk, 
bábozunk, beszélgetünk, bábszínházi 
évadzárót tartunk. Idén azonban sajnos 
Ő már nem játszhat nekünk, az égiek 
bábszínházából figyel majd minket. Má-
sik nagy fájdalmunk, hogy idén a kiál-
lítást sem tudjuk megrendezni, mert a 
tárlat helyéül szolgáló elvarázsolt kastélyt 
átalakítják. Reméljük, hogy előbb vagy 
utóbb megvalósul a bábmúzeum terve. 
Továbbéltetve a vásári bábjáték hagyo-
mányát sok szeretettel várjuk kedves 
közönségünket 2012. június 17-én a 
Nagyerdei Kultúrparkba az átalakuló 
mutatványosok napjára!

Szakács Zsuzsi
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