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Tündérléptefű 

 

 

Bábosházunk szekrényeiben november óta makulátlan rend 

uralkodik, hála Cókmóknak, a morgolódó, ámde kedves 

vándormanónak, akit HELL KRISZTINA kelt életre a 

TÜNDÉRLÉPTEFŰ című előadásban.  

 

 

Mesélj a szerepedről! Kit jászol az előadásban? 

Cókmókot, a morgolódó manót, aki vándorlása során megismerkedik az Elfelejtett Szekrény 

lakóival, akik a segítségét kérik, hogy a mindent felfaló molylepkéket elűzze. Cókmók elindul 

a Bűvös Kertbe, hogy megszerezze a molylepkék egyetlen ellenszerét az ólevendulát, mely 

Csillag Boris tündérboszorkány lépte nyomán nyeri el varázserejét. Útja során különféle 

kalandokba keveredik. Találkozik a madárijesztővel, a szomjazó virágokkal, a vakond 

nénivel, a szentjánosbogárral, akik mind-mind valamiért az ő segítségére szorulnak. Cókmók 

kénytelen-kelletlen segít valamennyinek, így végül kiérdemli, hogy találkozzon Csillag Boris 

tündérboszorkánnyal, és ezzel megmentse az Elfelejtett Szekrény lakóit, akik maguk közé 

fogadják a kis manót. 

 

       Milyen tulajdonságai vannak Cókmók vándormanónak?  

Az állandó morgolódáson és okoskodáson kívül nagyon 

vágyik arra, hogy elismerjék, szeressék, hogy barátja és 

otthona legyen. Nagyon szeretem ezt a kis figurát, közel 

érzem magamhoz, a személyiségemhez…nem is tudom, 

miért épp én kaptam ezt a szerepet. 

Bodor Judit díszlet-, és bábtervező egy kedves, szerethető 

bábfigurát képzelt el és valósított meg Cókmók 

személyében.      

 

Milyen térben játszódik a történet? 

Az volt a cél, hogy egy könnyen utaztatható darabot 

vigyünk színre, ezért a díszlet is ennek szellemében 

készült. A tér kialakításában visszaköszön az a játékosság, 

amely az egész előadást jellemzi. A történet egy szekrény 

köré szerveződik, melynek szétbontásával hozunk létre 

újabb és újabb helyszíneket.  

 

Hogyan emlékszel vissza a próbafolyamatra? 

A rendező Bartal Kiss Rita sok esetben szabad kezet adott nekünk, teret engedett a 

kreativitásunknak. Különleges volt annyiban a próbafolyamat, hogy most először 

dolgozhattunk együtt – egy pályázatnak köszönhetően – a nagyváradi Szigligeti Színház 

Lilliput Társulatának két tagjával. A koprodukció megvalósításához hozzátartozik az is, hogy 

januárban Nagyváradon és a környező településeken mutatjuk be a darabot.    



 

Már egy ideje játsszátok az előadást, volt alkalmatok megtapasztalni a gyerekek 

reakcióit. Mi a benyomásotok, hogyan fogadják a mesét? 

Szeretik nagyon. Nagy szükség volt arra, hogy bábszínházunkban a játszószínház 

foglalkozásai, kamarajátékai mellett a nagyszínpadon is megszülessen végre egy olyan 

előadás, amely kimondottan az óvodás korúakat célozza meg, az ő világukat szólítja meg.  

A történet érthető, könnyen követhető, nem didaktikus, mégis felismerésekre ösztönöz. 

Bemutatja a gyerekeknek, hogyan kezelhetőek a különböző emberi kapcsolatok, és hogy 

milyen csodákra képes az önzetlen segítségnyújtás.   

Bár az előadás kimondottan az óvodás korúaknak készült, az a tapasztalatunk, hogy a 

kisiskolások érdeklődését is fent tudja tartani. 

 

 

TÜNDÉRLÉPTEFŰ 

Írta: G. Szász Ilona 

Rendezte: Bartal Kiss Rita 

Tervezte: Bodor Judit 

Zeneszerző: Ágoston Béla 

Játsszák: Daróczi István mv., Hanyecz D. Róbert mv., Hell Krisztina, Nagy Mónika   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apakaland 
 

 

 

Ki ne álmodott volna arról, hogy a gyerekkorban elképzelt, 

elérhetetlen fantáziavilág egyszer csak megelevenedik? A 

készülő KALÓZKALAND című előadásunkban három apuka 

épp ezt a csodát éli át, amikor vágyuk teljesülve hirtelen egy 

igazi kalózhajón találják magukat. Schneider Jankó ötletgazda, 

rendező, dramaturg és színész mesél nekünk bővebben 

minderről.   

 

 

 

Hogyan lesz egy kalózokról szóló történet egy bábelőadás témája? 

Az előadás Juan Muñoz Martin „Kullancs, a kalózkapitány” című művén alapszik. 

Gyerekkoromban találkoztam először a történettel, nagyon szerettem, salátára olvastam a 

könyvet. A történet színpadra állításakor azonban nem elsősorban ez az érzelmi háttér 

motivált.  

Asbóth Anikóval (a bábszínház igazgatója – szerk.) már korábban beszélgettünk arról, hogy 

szükséges lenne egy olyan előadás létrehozása, amely egy bizonyos családi problémára 

fókuszál. Szóba került többek között például a gyerekek játékkultúrájának a megváltozása, 

amelybe a szülők már egyre nehezebben tudnak bekapcsolódni.  Ekkor aztán az jutott az 

eszembe, hogy érdekes kiindulópont lehetne olyan szülőket bemutatni, akik hiányolják a 

gyerekeikkel való együttjátszást. Ebből született az újabb kérdés: vajon ezek a szülők mit 

szeretnének játszani? Mi volt az ő gyerekkoruk elérhetetlen játékhelyszíne? Így jött a 

kalózhajó gondolata, ez vezetett el aztán magához a regényhez. 

 

Mennyiben követi majd az előadás a könyv 

történetét?  

Az alapanyag sokáig nem nyújtott segítséget, 

egyáltalán nem volt könnyű fogást találni rajta, 

mert a történet maga ugyan jól indul, de aztán 

leül, elveszíti az érdekességét. A könyv 

történetéhez képest ezért a színpadi 

adaptációba újabb cselekményszálakat is 

beemeltünk. Iskolai közeg lett például a 

nyitókép, ahol a három apuka a gyerekeiket 

várva elkezd játszani egymással. Beleraktunk 

olyan jeleneteket is, amelyek a színészeknek külön-külön szóló játékokra ad majd lehetőséget. 

Az elsődleges cél az volt, hogy minél játékosabb legyen a darab. 

 

A színészek tehát apa szerepben jelennek meg a színpadon, és apaként játsszák el a 

kalóztörténetet? 

Igen, három apukáról szól az előadás, akiknek a fantáziavilágába csöppenünk, egy 

ideologizált gyerekkorba. Az unatkozó apukák maguk teremtik meg a mesét, melynek 

helyszíne egy kalózhajó, és a szereplőit, akiket a fantáziavilág leképezéseiként szoborszerű 

bábokkal jelenítünk meg. Színészekként nem fogunk eltűnni a figurák mögött, folyamatos 

lesz a csiki-csuki játék, a ki- és belépés a két sík között. 



Mindegyik apuka egy-egy típust képvisel: irodai munkát végző kisember, a nagydumás szaki 

és a gyereket nevelő apa képe jelenik meg hármójuk személyében. A jelmezek a játéknak 

megfelelően átalakíthatóak. A civil ruhák a kamasz gyerekekre jellemző öltözetté változnak 

át.  

Három kulcsszereplője van a mesei történetnek, Szurok, mint botcsinálta kalózkapitány, 

annak legjobb cimborája Bajusz és Lord Gönc, a nagyravágyó, titokzatos idegen. Hihetetlen 

dolgok történnek kapitányunkkal és legénységével, de minden kalandot rengeteg humorral, 

játékkal élnek át.  

 

Milyen környezetben valósul meg ez a fantáziavilág? 

Az előadás egy iskolai helyszínt idéz, amely 

fokozatosan alakul át az apukák fantáziájának 

megfelelően egy kalózhajóvá. A díszletelemek 

mozgatásában két kollégánk is segítségünkre lesz, akik 

az előadás teljes ideje alatt láthatatlanok lesznek a 

nézők számára, így a helyszínváltások még 

varázslatosabbnak fognak tűnni.  

Az iskolai közeg atmoszféráját egy ténylegesen működő 

óra is segít megteremteni, amely csengetéssel jelzi a 

negyvenöt perces tanóra elejét és végét. Szeretném, ha 

az a képzeletbeli negyedik fal, ami a színpad és a 

nézőtér között húzódik, eltűnne, melyet elsősorban 

hanggal és fényekkel fogunk tudni elérni.    

 

Milyen korosztálynak szánjátok az előadást? 

Az volt a felkérés, hogy az előadás az iskoláskorú gyerekeket célozza meg, nekik játsszuk 

majd bérletben is, de bízom abban, hogy a kisebbek érdeklődését is felkelti, és fenn tudja 

majd tartani. Szeretnénk a felnőtteket is megszólítani. Az a szándékunk, hogy közelebb 

hozzuk egymáshoz a gyerekeket és szüleiket, hogy az előadást megnézve, kedvet kapjanak 

majd egy közös játékra.   

 

KALÓZKALAND 

Bemutató: november 30. 

Juan Muñoz Martin „Kullancs, a kalózkapitány” című művének ötletéből írta: 

Schneider Jankó és Nagy Viktória Éva 

Rendező: Schneider Jankó 

Tervező: Boráros Szilárd 

Zeneszerző: Czapp Ferenc 

Koreográfus: Nagy Viktória Éva 

Játsszák: Hajdú Péter, Schneider Jankó, Reschofsky György 

Közreműködők: Nagy Viktória Éva, Telenkó-Oláh Tímea   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Szolgálnunk kell a közönséget, de nem szolgaian.” 
 

 

 

A Vojtina alapító tagjaként immáron elválaszthatatlanul egybeforrt 

a neve a bábszínházzal, melyhez több évtizede bábosként és 

igazgatóként egyaránt hűséges. ASBÓTH ANIKÓ, akit nemrégiben 

Örökös tagság címmel tüntetett ki a társulat, a Vojtinában eltöltött 

éveiről és terveiről mesélt.   

 

 

 

Hogyan emlékszel vissza a bábszínházzal való találkozásra? 

Nem egy pillanatként, hanem folyamatként volt megélhető ez a találkozás. Már általános és 

középiskolás koromban is minden érdekelt, amelynek a művészethez, és elsősorban az 

irodalomhoz volt köze: sokat mondtam verset, irodalmi színpadon léptem fel, énekkarba 

jártam. A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem. Az iskola 

postaforgalmi osztálya közvetlen kapcsolatban állt a Postával, melynek volt egy Király 

Zsuzsanna elnevezésű ifjúsági klubja. Heti rendszerességgel részt vettünk a klub programjain, 

melynek szervezője és vezetője Szabó Tibor volt (az egykori Vojtina Bábegyüttes vezetője – 

szerk.), aki életem párja lett később. Ő általa kerültem be egy olyan körbe, amely elsősorban 

barátokból, hasonló érdeklődésű emberekből állt. Itt ismerkedtem meg Megyeri Bélával is (a 

Vojtina alapító tagja és a mai napig a társulat tagja – szerk.), aki a Ludas Matyi 

Bábegyüttesben játszott együtt korábban Tibivel. Az ő hívásukra érkeztem az 1975-ben 

alakuló Vojtina Bábegyüttesbe, melynek művészeti vezetője ekkor Giovannini Kornél volt.  

 

Milyen út vezetett az amatőr létből a professzionálissá válásig? 

1975-től 1981-ig működtünk amatőr együttesként, amelyet nevezhetnénk akár egyfajta 

szabadegyetemnek is, melynek központi alakja Kornél volt. 1981-től egy újabb korszak 

kezdődött az életünkben, amikor világossá vált számunkra, hogy a hétköznapi civil 

foglalkozásunk mellett nem tudjuk tovább teljesíteni azt a mennyiségű előadásszámot, 

amelyet elvárnak tőlünk. Minden hétvégén próbáltunk, és évente közel 120 előadást 

játszottunk. Érettségi után én egy évig dolgoztam a Korélettani Intézet titkárnőjeként, aztán a 

megyei KISZ Bizottság szervezési munkatársaként. 

Az új korszak akkor kezdődött, amikor Kornélnak művészeti vezető állást, Tibinek, Bélának 

és nekem pedig színészi állást ajánlottak fel az ország első vidéken alakuló bábszínházában, a 

pécsi Bóbita Bábszínházban. Én ekkor héthónapos terhes voltam az első fiammal, nem 

akartam Pécsett szülni, ezért abban maradtunk, hogy csak Béla és Tibi szerződik a Bóbitába, 

én pedig majd a következő évadban fogom követni őket. Pécsett végül nem úgy alakultak a 

dolgok, ahogy szerettük volna, ezért a fiúk egy fél év után visszajöttek. Úgy döntöttünk, hogy 

megpróbáljuk itthon folytatni a bábszínházat. Tibi távollétében Szász Zsolt vezette a munkát a 

Vojtina itt maradó tagjaival. Miután Tibor visszatért, újra ő irányította a közösséget.       

A professzionálissá válás feltételeinek megteremtéséhez Tibor megalapította a Pódium 

Egyesületet, amely az elsők között volt az egyesületek között az országban, és amely formai 

keretet biztosított az együttes működésének több más művészeti csoport mellett. 

Előbb a KISZ székházában dolgoztunk, majd ezt követte a régi Kölcsey Művelődési Központ.  

1993-ban a város hivatásos bábszínházává váltunk. Előbb a Darabos utcán béreltünk egy 

épületrészt, majd a Gambrinusz közben kaptunk egy helyet, – amely korábban Gyermek és 

Ifjúsági Házként működött – fenntartónk, a város jóvoltából 2001-ben pedig a Kálvin téren 

önálló épületbe költözhettünk.   



 

Változott-e a Vojtina koncepciója, hitvallása miután professzionálissá vált? 

A Vojtina a kezdetektől fogva elsősorban a magyar hagyományokból, gyökerekből építkező, 

népmesékre és klasszikus magyar irodalomra épülő műsortervet valósított meg, mely azonban 

nem jelentett kizárólagosságot. Válogattunk más népek meséiből, illetve a nagy meseírók, 

gyűjtők írásaiból is. Akármihez nyúltunk azonban, a magyar nyelvnek mindig fontos szerepet 

szántunk. 

1993 óta alapjaiban nem, de bizonyos szempontból változott a kezdetekhez képest a 

hitvallásunk. Az eltelt 20 évben, annak is első felében Szabó Tibor művészeti vezetése idején 

meghatározó volt Pap Gábor művészettörténésszel, illetve Láposi Terkával (a bábszínház 

jelenlegi igazgatóhelyettese, a játszószínház vezetője – szerk.) való találkozásunk.  

Az a fajta organikus műveltség, amelyet Gábor képvisel, jelentős szemléletbeli változást 

hozott abban, ahogy a népmeséket értelmeztük, és ahogy színpadra alkalmaztuk őket. Ennek a 

látásmódnak a jelenvalósága napjainkban a játszószínházunk működésében továbbra is tetten 

érhető. 

A nagyszínpadon ebben a szellemben megfogalmazott előadásokat olykor kudarcok, és meg 

nem értés kísérte. Nem mindig találták meg a maguk befogadói közegét ezek a produkciók. 

Ahhoz, hogy megértsük ezt a szimbolista színházi nyelvet, az előadások egy részében 

háttértudásra van szükségünk, amely azonban mai napig nem tudott beépülni az általános 

műveltségbe.   

Ebben a programban több olyan előadás született, – mint például A szépen zengő 

pelikánmadár –, amely működött, mert az előadás rétegei világosan voltak kódolva a 

gyermekek és a felnőttek számára, a  kollektív tudattalanra is  képesek voltak  hatni, és ezáltal 

megélhetővé vált mindenki számára. Az Attila című előadással sajnos már nem volt ilyen 

sikerünk. A darab üzenete és a megcélzott korosztály nem volt összhangban egymással.     

 

Most milyen koncepció alapján alakítod az évadtervet? 

Továbbra is a népmeséket tartom az évadok törzsében a legfontosabbnak.  

A játszószínház által képviselt út továbbvitele mellett figyelmet fordítok arra is, hogy a 

meséknek azt az üzenetét közvetítsük a gyerekek felé, amely segíti őket a mai életben való 

eligazodásban. Először egy olyan erkölcsi gondolatot fogalmazok meg, amit ma fontosnak 

érzek, és csak azután keresek mesét és alkotókat a megvalósításhoz.  

 

Más erkölcsi mondanivalók mentén kell megfogalmazni ma az előadásokat ahhoz 

képest, mint amikor kezdtétek a pályát? 

Nem a mondandók változnak, hanem azok súlypontozása és a konkrét színpadi 

megfogalmazásuk. A Tízparancsolat összefoglalja számunkra azt, hogy hogyan éljünk a 

földön. A tisztesség, a becsület, az adott szó szentsége, a másik ember tisztelete, a másság 

elfogadása, a hűség, a kitartás fontos fogalmak számomra. Azt gondolom, hogy az ember 

örök, nem ő változik, hanem a körülötte lévő világ. A mesei tartalmak alapgondolatát 

fogalmazzuk meg „újratöltve” formai eszközökkel, így kerülhetnek bele a műsortervbe, 

mondjuk olyan típusú történetek, mint az „Égen-földön mese”, melyben a népmesei elemek 

mellett a manapság egyre égetőbbé váló környezetszennyezés problémája kerül a 

középpontba. Ez a gondolat 1975-ben nem volt annyira a fejemben, mint ahogy ma van.  

A forma és a súlypontozás mellett az interaktivitás szerepe is megnőtt. A szó szoros 

értelemben párbeszédbe kíván elegyedni ma a színház a nézőivel.  

 

 



A Vojtina előadásainak alkotói névsorát végigtekintve, megfigyelhető, hogy egy-egy 

rendező jelenléte mennyire meghatározó bizonyos korszakokban. Az évad tervezésekor 

fontos szempont számodra, hogy kikkel dolgozol együtt? 

Igen. Olyan alkotókat keresek, akik azonosulni tudnak azzal a filozófiával, amelyet 

képviselünk, azzal a képpel, amelyet kialakítottunk magunkról. Fontos számomra az is, hogy 

akikkel együtt dolgozom, azokkal „egy húron tudjunk pendülni”, azonos értékrenddel bírjunk, 

de az alkotói szabadságát mindenki megélhesse.  

 

Véleményed szerint nevelnie, vagy kiszolgálnia kell a bábszínháznak a nézők igényeit?  

Nagyon fontosnak tartom az érzelmi nevelést, lévén hogy elsősorban gyerekeknek játszunk.  

Azok az előadások, amelyek egy értékrend nyomán születnek, állásfoglalásukkal segítenek a 

gyerekeknek jobban megérteni a körülöttük lévő világot, erkölcsi és viselkedési mintákat 

kapnak. Szolgálnunk kell a közönséget, de nem szolgaian. Szórakoztatnunk is kell, de 

formálni, alakítani is szeretnénk közönségünket. Mindemellett nem zárjuk ki a nézői 

reakciókat sem, fontosak a visszajelzések számunkra. Egy kérdőíves rendszert is kidolgoztunk 

ennek feltérképezésére, melynek tanulságait igyekszem mindig fontolóra venni. 

 

Ha visszatekintesz a Vojtinában eltöltött évekre, mi az, amely a legnagyobb 

büszkeséggel tölt el? 

Nem tudok „legekre” válaszolni. Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült mindig 

olyan csapatban dolgoznom, akikkel kevés művészi kompromisszum megkötésével, de mégis 

– és ez a legfontosabb számomra –, emberi, jó kapcsolatokban lehetett együttműködni. 

Haraggal nem váltam el senkitől, hidakat nem égettem magam mögött, jó érzéssel tölt el, 

hogy visszajárnak hozzánk azok, akik valaha a Vojtinában dolgoztak.  

 

Ha minden feltétel ideális lenne a bábszínház működésében, milyen változtatásokat 

tartanál szükségesnek?  

A kapacitásunkra vonatkozóan azt érzem, hogy ennél többet nem kell, nem szabad játszani.  

Szeretném, ha polarizáltabb tudna lenni a színház műsora, ha az életkori sajátosságokhoz még 

jobban tudna alkalmazkodni.  

Több kisebb létszámmal létrehozott előadás is a vágyam, amelyhez viszont a 100-120 

férőhelyes tér a kívánatos, aminek a kialakítása a nagyteremben kompromisszumokkal 

lehetséges. Az ifjúsági korosztály számára szeretnék több előadást és színházi nevelési 

programot.   

Egy évadterv kidolgozásakor az is szempont, hogy a színészeimnek a lehető legjobban tudjam 

kamatoztatni a képességeit, a színház műsorterve nekik is kihívást és fejlődési lehetőséget kell 

nyújtson. Ennek érdekében különböző műhelymunkákat, képzéseket kellene sokkal inkább 

előtérbe helyezni, amely az évados és bérletes működési rendszerrel szintén nehezen 

összeegyeztethető, a pénzről nem is beszélve…hiszen az ideális feltételeket kérdezted.   

Az is vágyam lenne, hogy bemutató kényszere nélkül, kísérleti előadásokat is 

létrehozhassunk, amelyeknél nem feltétlenül a siker, hanem a megtett út jelentené a fokmérőt. 

Ami viszont a legnagyobb nehézséget jelenti egy bábszínház vezetésében az az évados 

kiszolgáltatottság és tervezhetetlenség. Alapvető következetlenség például, hogy a pályázatok, 

elszámolások esetén az éves és az évados költségvetés nem ugyanazt jelenti, nem fedik 

egymást.  

Akármilyen problémákkal is kelljen megküzdeni azonban, a célom mindig is az volt, hogy 

egy fiatalodó társulattal tudjuk továbbvinni azt az értékelvűséget, amelyet eddig is 

képviseltünk, és ezzel a hírnevünket öregbítsük szerte a világban. 

 

 



„Művészettel nevelni az ember legspecifikusabb lehetősége”  
 

 

 

A Vojtina arculatának, szellemiségének meghatározó egyénisége. 

Játszószínházunk vezetője, kiállításaink szervezője, a színházi 

nevelési programunk koordinátora. A Vojtina 20 éves évfordulója 

alkalmából a bábszínházért tett évtizedes munkája elismeréseként 

Örökös tagság címet vehetett át. LÁPOSI TERKA 

igazgatóhelyettessel beszélgettünk. 

  

 

Alkotói pályafutásod legnagyobb részét a Vojtinában töltötted, de előtte pedagógusként 

is dolgoztál. Hogy történt a nagy találkozás a bábszínházzal?  

1992-ben én már javában rajztanárként dolgoztam. Makoldi Sándor festőművész és főiskolai 

tanár mellett voltam szakoktató az akkori Tanítóképző Főiskolán. Ekkor keresett fel Szabó 

Tibor, a Vojtina vezetője Makoldi javaslatára, hogy legyek leendő előadásuk tervezője. Azért 

volt fontos Tiboréknak, hogy Makoldi tanítványt válasszanak alkotó- és munkatársnak, mert 

tudták, hogy tanár úr festői látásmódja, világlátása, tanítási metodikája mélyen kihat 

tanítványainak tevékenységére is. Közösen jártunk az akkori Kossuth Lajos Egyetemen 

megtartott rendhagyó művészet- és művelődéstörténeti előadásokra, együtt hallgattuk Pap 

Gábor művészettörténész meseelemzéseit, művészettörténeti előadásait.  

Az is sokat jelentett Tiboréknak, hogy bábjátékot is tanultam a főiskolán Arany Erzsébettől, 

aki napjainkban is a bábjáték lélektanának országosan elismert kutatója.  A ’80-as évek végén, 

a ’90-es évek elején közel 10 évig a vojtinásokkal közösen vettünk részt Bucz Hunor 

dramaturg, rendező (Térszínház) által vezetett workshopokon, ahol irodalmi szövegeket 

elemeztünk, dramatizáltunk, illetve bábos eszközökkel játékká „írtunk” meséket, folklór 

szövegeket. Ezeken a találkozásokon sokat voltunk együtt Asbóth Anikóval, Szabó Tiborral, 

Megyeri Bélával. 

S még egy lényeges elem, ami kapcsolatunkat megerősítette: 1984-től nyolc évig vezettem az 

akkori Kölcsey Központ Lúdas Matyi gyermek bábcsoportját. A gyermekeimmel a Vojtina 

színpadán próbáltunk, s így rengeteg szép és közös élményünk lett a vojtinásokkal.  

Az első munkám a Vojtinában 1992-ben a Kölcsey Központ termében bemutatott Meseváros 

című előadás tervezése volt.  Ettől kezdve folyamatosan keresett a társulat. Hol terveztem, hol 

szakmai tanácsokkal segítettem munkájukat.  

Ebben az időszakban éjjel-nappal dolgoztam, napközben tanítottam (rajzot, 

művészettörténetet, néprajzot, bábjátékot), délutánonként és esténként pedig a vojtinásokkal 

voltam. Bár a munkaképességem határtalan volt, mindezt a férjem segítségével, 

támogatásával tudtam megtenni. 1993-ban megszületett Hunor fiam. Csodaszép időszak volt: 

babáztam, báboztam, rengeteget rajzoltam, terveztem, tanultam. Végül 1998-ban döntöttem: 

feladom a pedagógusi állásomat, és a Vojtinában vállalom a játszóházi foglalkozások 

vezetését. Így lettem főállású vojtinás. 

 

Hogyan alakult ki a játszószínház tematikája?  

Már a kezdetekkor szóba hoztak Tiborék egy interaktív játszóház lehetőségét. Sok-sok 

ötletünk volt, egy igazi székházra vártunk, ahol mindezeket életre hívhatjuk. Erre akkor került 

sor, amikor a Gambrinusz közbe költöztünk. Ez maga volt a paradicsom! Igazi műhelymunka 

alakult ki, ötleteltünk, rengeteget beszélgettünk, kerestük egymáshoz és a világhoz is az újabb 

és újabb utakat. 1996-ban tehát itt kezdtünk el először kísérletezni a játszóházzal. Az első 

közös foglalkoztató a Három kívánság című játékunk volt, melyet 4-5 közösen létrehozott 



tematikusjáték követett: Hunor, Magor története, Rege a csodaszarvasról, Szent Erzsébet, 

Sárkányölő Szent György. Egyre nagyobb volt a város részéről az igény az ilyen típusú 

játékokra. A Kölcsey Művelődési Központban látott bábszínházi előadások után egy-egy 

rendhagyó rajz-, és irodalomóra megtartására kértek fel a pedagógusok, mely foglalkozásokra 

a Gambrinusz közben került sor. Ezek az alkalmak szülték aztán azt a felismerést, hogy 

legyenek kézműves-bábkészítő foglalkozások is. Fokozatosan alakult ki a többi 

foglalkozástípus, a dramatikusjáték, a népszokások gyökerére épülő rítusjáték. A táncházak 

létrejöttét például a bábjáték egyik lényeges eleme, a mozgás hívta életre. Arra tettünk 

kísérletet, hogy egy dramatikus népszokás vonalat emeljünk be a színházba, illetve 

népmeséink asztrálmitológiai útján kövessünk végig hősöket, helyzeteket. Természetesen arra 

vágytunk, hogy a bábjáték eszközeivel élhetővé tegyük hagyományaink értékeit, élményként 

éltessük meg a gyermekekkel meséink világát. Olyan rendhagyó órákat tartottunk, 

amelyekben legalább annyira fontos a szöveg, a zene, a kép, a tánc szerepe, mint maga a 

színház, a bábtárgy, a bábjáték.  

Kezdetben az interaktív játékainkat a bábszínészekkel vezettük. Rövid időn belül azonban 

olyan sokan látogatták foglalkozásainkat, hogy erőinket át kellett csoportosítanunk. Ekkor jött 

az ötlet: osszuk két részre a bábszínház funkcióját, a nagyszínpadi előadásokban a 

bábszínészek játsszanak, a játszószínházban nagyon jó színészi képességekkel is rendelkező 

pedagógusokkal alkossunk. Így alakult ki bábszínházunk sajátos és egyedülálló arculata: a 

nagyszínpad a minőségi előadások színtere, a játszóház profilja (amelyet 2003 óta 

játszószínházként hívunk – szerk.) a gyerekekkel való közös játék, az interaktivitás, a 

tematikus foglalkoztatók több tartalmi és metodikai megvalósításban. 

 

Mi az, ami a legnagyobb büszkeséggel tölt el, ha visszatekintesz a Vojtinában eltöltött 

évekre?  

Talán a kiteljesedés lehetősége, a mindenkori társulat azon igényének megléte, hogy 

minőségre törekedjünk bármit is alkotunk a bábszínházban. Az, hogy az elmúlt húsz év 

többször változó társulatának folyamatosan szüksége volt arra, amihez értek, nagyszerű érzés. 

Soha nem kellett lemondanom az alkotás, az alakítás egyetlen szegmenséről sem. Egymásra 

tudtam építeni a nekem szánt, vagy általam megválasztott munkaterületeket. 

 

A játszószínház vezetése, a kiállítások szervezése, a bábszínház dokumentumainak 

archiválása mind a te hatáskörödbe tartoznak. Milyen kihívások elé állítanak ezek a 

feladatok? 

A játszószínház azért fontos számomra, mert hiszek abban, hogy a művészet közvetlen 

jelenlétével, az alkotás sokféle folyamatával természetesebben, oldottabban, árnyaltabban 

nevelhetőek a gyermekek. A művészet, s ezen belül a bábjáték a maga komplexitásával 

segíthet a világteremtésben, a világfelfedezésben. Nagy szavak? A gyermekek játékaikban, 

belső világukban mindig világokat építenek, rajzolnak, alkotnak. Testük teljes 

kommunikációja is erről árulkodik, figyeljük őket meg egy-egy elmerült tevékenységük 

során. Engem mérhetetlenül izgat, hogy bennünk milyen módon strukturálódik 

gyermekségünk, és gyermekségünk idején milyen módon jön felszínre az univerzum, a 

teljesség. Ennek feltérképezésére alkalmas a bábjáték a maga ősképi erejével, hiszen egyaránt 

magába foglalja a tárgyalkotást és a tárggyal való játékot. Az eszenciája pedig a 

metamorfózis, a bábtárgy testté alakítása. Ez pedig a gyermek életében fontos imaginációs 

tett, érzés, jelenség: határátlépések térben, időben, életkorban, az élet legtitokzatosabb 

misztériumához való közelebb kerülés lehetősége. 

A kiállítóterünkben létrehozott kiállításokat azért szeretem, mert úgy gondolom, hogy a 

megrendezett „képek” sokféle perspektívát képesek megnyitni. Például szóhoz juttatja a 

befogadót, a színháznézőt. A bábok, díszletek és ezek terveinek tárlata olyan relációkba 



mutatja fel a bábművészet legjellegzetesebb attribútumait, hogy a néző újrarajzolhatja 

önmagában a történeteket, a meséket. Folyamatos egymásba fordulása ez a megállított 

színházi képeknek, a bennünk meginduló emlékezetnek, illetve a kiállítási képek által 

bennünk újonnan kialakult belső élményeknek. A térben való írás egyik lehetőségeként élem 

meg minden kiállítás megrendezését.  

Az archívum kezelése is hozzám tartozik, melyet az értékmegőrzés egyik formájának 

tekintek. Egy bábszínház leginkább a bábtárgyakon, a bábterveken keresztül tudja megragadni 

történetiségét, identitását. A bábtár, a fotó-, a film-, és a nyomdai anyagaink archívuma 

csodaszépen reprezentálja a bábszínház minden korszakát. 

 

Létezik-e „vojtinaság”, mint fogalom, és mit takar számodra? Hogyan változott ez az 

évek alatt? 

Véleményem szerint 1993-ig a „vojtinaság” Szabó Tibor, Megye Béla és Giovannini Kornél 

világlátását képviselte, bontotta ki elsősorban. Friss, elszánt gondolkodású, az akkori 

értékeket felkutatni vágyó együttest hoztak létre. Valami olyat kerestek, amiben az egyén is 

megmutatkozhat, de a közösségi élmények az elsődlegesek. A bábjáték megismerése hatalmas 

utat jelentett az életükben, melynek bizonyítéka, hogy az akkori tagok közül hárman még 

mindig jelen vannak a Vojtina mindennapjaiban. 

1993-tól, amikor a város színházzá fogadta a Vojtina Együttest, majd 2001-ben épületet 

biztosított számukra, nagy és tudatos léptékváltás kezdődött. A ’93-ig tartó korszakban mások 

voltak az irányultságok, a paraméterek, általában a bábszínházak létének megítélése. A 

legjellemzőbb volt a ’80-as és ’90-es években a társulat tagjainak képzése, minden 

munkafolyamatot maguk csináltak. 

1993-tól a színpadi művek színrevitelét tekintve egy eklektikusabb bábvilág kezdődött el. 

Számtalan meghívott művésszel gazdagodtunk, akik művészete, világlátása befolyásolt 

bennünket. Új perspektívák, „színpadi-távlatok” nyíltak meg előadásainkban, sokszínű 

vizualitással, újszerű animációval is beszélni tudó bábszínházzá váltunk. Az utóbbi tíz év 

jellemzője az is, ahogy a fiatal és nagyon tehetséges művészek hatni tudnak a náluknál 

régebben alkotókra. A kölcsönhatás a mindennapokban és a színpadon is az egyik 

legfontosabb. Egy jó előadásban véleményem szerint az a legfontosabb, hogy a különböző 

szellemi törekvések nem versenyszellemben vannak egymással, hanem egymást kiegészítve, 

egymást erősítve jelennek meg. Napjainkban a Vojtinában ez az út rajzolódik ki egyre 

világosabban.  

Számomra mit jelent a „vojtinaság”? A kultúránk gyökereiből indulva, mindezt felfejtve, 

megismerve, élve eljutni a kortársakig, a jelenig. Talán pontosan ezért jó, hogy az elmúlt tíz 

év utolsó harmadában született meg a Babusgató, a legkisebbeknek szánt játékunk, 

bizonyítva, hogy mindenre meg kell érnünk. 

 

Hogyan látod a kortárs gyermekszínházak működését és ebben a Vojtina helyzetét?  

A tematikus egységet, a múltra és jelenre való rálátás szándékát hiányolom általában a 

gyermekszínházakból. Narratív identitása csak akkor alakulhat ki valaminek, ha annak nem 

csak történeti szeletei vannak, hanem ívet képeznek az évadok, évtizedek. Belekapni 

tartalmakba, problémákba, aktuális társadalmi, vagy életkori kérdésekbe évadról évadra nem 

ad szellemi utat, vállalást. Egy előadásnak véleményem szerint a valamiről való 

együttgondolkodást, és az erről színházi nyelven való kommunikálás következetes, tudatos 

építkezését kell jelentenie. A körültekintő, magas szakmaiságot, esztétikai minőséget igénylő 

hozzáállásnak egy főleg gyermekeknek játszó színházban a felelősségvállalással is párosulnia 

kell. A gyermek- és bábszínház önazonosságához hozzátarozik a közönség sokoldalú ismerete 

(az életkorok lélektana, a társadalmi dominanciák, a szociológiai hátterek, a település 

szociális hálója, a közönségrétegek felénk intézett igénye, vágya…), a társadalom aktuális 



folyamataira való reflektálás. Fontos továbbá számomra a folyamatos önreflexió, a belső 

kontroll, a sokoldalú önképzés. Úgy érzem, hogy ezen a téren van még tennivalónk a 

Vojtinában. Az elmúlt tíz évben, pontosabban 2003-tól több mindenben eltértünk attól az 

1975-től bővülő gondolatiságtól, amit a bábszínházunk ars poéticájaként definiáltak az 

alapítók. Ez nem baj, sőt, Anikóval (Asbóth Anikó 1993-tól igazgatója a Vojtinának – szerk.) 

teljesen egyetértünk abban, hogy a változások természetes folyamatok a bábszínházunk 

életében (is). Viszont a tudatosabb tervezésre és ennek még letisztultabb kommunikációjára, 

valamint a közönségünk életkorokra bontott rétegeinek változatosabb megnyitására nagyobb 

hangsúlyt kellene fektetnünk. 

 

Ezt a változást mennyiben befolyásolta a külső környezet? Másféle formát, tartalmat 

kíván a közönség megszólítása ma, mint akár tíz évvel ezelőtt? 

Mindenképpen kölcsönhatásban van egymással ez a két dolog. Rettentően felgyorsult 

körülöttünk minden, a világ lüktetése sok-sok impulzust kényszerít ránk. A pillanatban mért 

és megélt információk már nem mindig válhatnak mély élménnyé, az értelmezésekre nem 

fordítunk elég időt, és ebből fakadóan számtalan elcsúszás, maszatolás, értelmetlen konklúzió 

születik. Úgy érzem, hogy egyre inkább problémakövetők leszünk, az okozatok megoldásán 

„dolgozunk”, a prevención egyre kevésbé. Érdemes vitakultúrára, a kérdezés képességére, 

szabadságra nevelni és szoktatni gyermekközönségünket előadásainkkal, illetve az ezekhez 

kapcsolódó foglalkozásokon az értelmezésekkel. Ez az egyik út.  

A másik továbbra is a színre vitt témák, mesék sokoldalú elemzése és feldolgozása. Úgy 

látom, hogy programszerű lesz egyre inkább az individuum hangsúlyozása a 

gyermekelőadásokban is. Nekünk, alkotóknak, azonban egyensúlyt kell keresnünk egy-egy 

évad felvállalt szellemi útjában a témák és feldolgozások során a tekintetben is, hogy a kortárs 

sajáttörténet, a pszichoanalitikus megközelítés, a mitologikus emelkedettség egyaránt 

megjelenjen élményként a repertoárban. A mesék ontológiai lényegéhez való eljutás az öröm 

képességét, a boldogság utáni vágyat, no és a másokhoz tartozás igényét erősítheti. A 

gyermekkor határa a mesék teljességet közvetítő, holisztikus világlátásával kitolható. Hiszem, 

hogy ez nem árt, nem „bajságot” hoz a gyermeknek, hanem az értelmi és érzelmi fejlődésének 

erősítését, kiteljesedését eredményezi, illetve érdeklődésének útjait gazdagíthatja. 

Kisgyermekkorban a kozmikus világlátásra kódolt meséknek is nagy teret kellene 

fordítanunk, hiszen ez találkozik leginkább a fejlődési szakaszuk legfontosabb jellemzőjével, 

miszerint ez az életszakasz minden pillanata a világalkotásról szól.  

Ha mindent leredukálunk a jelen problémáira, akkor a gyermeknézőben nehezebben nyílik 

meg a minden mindennel összefüggés élménye. Ennek elhanyagolása nagy eltolódást mutat 

napjainkban. A gyermeki világlátásra építeni véleményem szerint az egyik legegészségesebb 

szemlélet a gyermekszínházban. 

 

Szavaid szerint tehát a bábszínháznak feladata a közönségét nevelni?  

Igen, teljes komplexitásával és maximalistán, hiszen a színpadra tett előadások is nevelnek, a 

hozzájuk kapcsolt foglalkozások pedig egyértelműen (drámaóra, előadáselemzés). A 

bábszínháznak mással össze nem hasonlítható tulajdonsága, hogy élettelen tárgyakkal játssza 

el az élőt. Absztrahálva teremt hidat a látható és a láthatatlan világ között, a játékos és a bábja 

között. A távolítás, a kivetítés, az átalakítás, a szimbolizálás számtalan lehetősége teremti meg 

a báb varázsát, amelyet a gyermek őszintén ért, képes működtetni, illetve szeretve éli a 

bábjáték folyamatát. Színháztörténeti kutatásaim alapján is úgy gondolom, hogy a 

bábművészet a lélek és a világ határát teremti meg, életünkben a bábtárggyal való játék 

rajzolja ki leginkább e határt. 

A felnőtt kísérőkkel, szülőkkel és pedagógusokkal folyamatos párbeszédre van szükség, 

hiszen zömmel tőlük függ a színházba érkező gyermekek létszáma. Véleményük, élményük 



meghallgatása minket, alkotókat is formál, és a bizalmon alapuló, gondolatfeltáró 

kölcsönhatás a legfontosabb. Látniuk, érezniük kell, hogy a színháznak a szórakozás, a 

nevelés mellett az életre reflektáló funkciója a legfontosabb, referenciaként a közönség elé 

tudja tárni azt, ami „van”. 

 

Olyan ember személyét ismertem meg benned, aki állandóan új tudás megszerzésére 

vágyik. Mi az, ami motivál, ami arra késztet, hogy újra és újra kihívásokat keress?      

Szeretek lendületben maradni, mindig készen állni az új helyzetek előtt. Ez a nyitottság aztán 

azt eredményezi, hogy nem csak én keresem a kihívásokat, hanem azok is megtalálnak 

engem.   

Nem hedonista módon megélője, hanem alakítója szeretek lenni a környezetemnek, ami 

viszont állandóan egy készenléti állapotot hív elő belőlem.  Olyan sok mindent nem tudok 

még a világról, de ez az állapot nem keserít el, inkább egy vágta-érzés alakult ki bennem, ami 

arra késztet, hogy újra és újra belevágjak ismeretlen dolgokba. Szükségem van arra, hogy 

folyamatosan új területeket fedezzek fel, aztán egy idő múlva rájövök, hogy már bennem van, 

csak fejlesztenem kell, a meglévőket kombinálni, szintetizálni. Inspirál a folyamatos tanulás.  

Most is van egy új kihívás az életemben. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti 

Intézetében hallgatok előadásokat a művészettel nevelés témakörében. Az emberek 

gyógyításának és az embernevelésnek világviszonylatban nagyon felfutó ága a művészeti 

önkifejezéssel való foglalkozás. Izgalmas, sok újszerű helyzetben kell magam kipróbálni a 

képzés során. S számtalan megélt tapasztalatot, tevékenységet be tudok építeni a 

játszószínházi foglalkozásainkba. 

 

Milyen fejlődési lehetőséget látsz a Vojtinában?  

Erős embernevelő bázisa Debrecennek a bábszínház, ezért nem is kérdés, hogy lehet-e jövője. 

Nyitott, vizuálisan fogalmazni tudó, színészileg erős társulatot tudott művészeti vezetőként 

Anikó létrehozni. 

Amiben intenzív, árnyalt, érzékeny fejlődést szeretnék elérni, az a színházi nevelési 

programunk. Szeretnék a játszószínházi és a nagyszínpadi színészekkel együtt olyan 

foglalkozásokat, előadásokat (pl.: tantermi) készíteni, amelyek minden korosztályi réteget (az 

óvodás kortól a felnőttekig) meg tudnak szólítani. Ehhez sok-sok együttgondolkodás, tréning 

szükséges, ahol kiderülhetnek kételyeink, örömeink, félelmeink, értékeink. Bízom benne, 

hogy megvalósulhat, hiszen többünk igénye ennek a folyamatnak a kialakítása. 

A színházunk kommunikációján érdemes még változtatni: többrétegű, árnyaltabb 

megszólalás, minden helyzetben a visszacsatolás nyitottabbá tétele, érzékenyebb kezelése 

lenne a cél. 

Alkalmasnak találom a nagyszínpad és a játszószínház színészeit is arra, hogy jobban 

megnyissuk magunkat a közönség felé. A közönségtalálkozók különböző formációinak 

bevezetése közelebb hozhatná egymáshoz a különböző életkorokat, a művészeket és az 

oktatókat, a szülőket és színházi alkotókat. Röviden úgy fogalmaznék, hogy a színház minden 

eddigi kötöttségén oldanék, párbeszédesíteném a bábszínházunkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Többsincs királyfi a Magyar Népmese Színház előadásában 

A hétvégén különleges vendégek érkeznek bábosházunkba. 

November 3-án 10 órától a híres-neves Többsincs királyfi teszi 

tiszteletét nálunk a Magyar Népmese Színház alattvalóinak 

kíséretében.  

Sok szeretettel várnak benneteket! Gyertek és találkozzatok 

velük! 

A Többsincs királyfi című  előadás rövid leírása: A csodatévő liliom gyermekkel ajándékozza 

meg Solomon király feleségét. Óvják még a fúvó széltől is, de mikor felcseperedik, a királyfi 

útnak indul. Többsincs királyfi álmában megjelenik Gyöngyvirág királykisasszony. Rögtön 

beleszeret, és elindul kedves szolgájával, hogy megkeresse. Számtalan kalandba keveredik, 

míg a sárkány legyőzése után végül elnyeri választottját. 

Képek és videó az előadásról: http://www.magyarnepmeseszinhaz.hu/tobbsincs-kiralyfi 

  

 

Batu-tá és a kakaó esete Pesten 

Az ESZME (Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete) 

szervezésében a budapesti Bethlen Téri Színházban lép fel a Batu-

tá kalandjai című vásári bábjátékunk november 4-én, vasárnap 10 

órától. Az előadás után ráadásként a szervezők kakaós-kalácsos 

tízóraival látják vendégül a tisztelt nagyérdeműt. A finom illatok 

még akár Batu-tát is kicsalhatják a paraván mögül, legyetek hát 

résen, mert bármikor felbukkanhat. Megéri elmenni! 

 

 

Csuja Imre bábos szólójátéka a Vojtinában 

A Debreceni Irodalmi Napok keretében, a Főnix 

Rendezvényszervező Kht. szervezésében november 8-án 

(pénteken) 19.00 órától a Vojtina Bábszínházban lesz látható 

Csuja Imre bábos szólójátéka Jónás könyve címmel. A belépő 

jegyek 1.000 Ft-ba kerülnek és a Vojtina Bábszínházban is 

kaphatóak. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=971:toebbsincs-kiralyfi-a-magyar-nepmese-szinhaz-eladasaban&catid=37:hirek-roeviden
http://www.magyarnepmeseszinhaz.hu/tobbsincs-kiralyfi
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=972:batu-ta-es-a-kakao-esete-pesten&catid=37:hirek-roeviden
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=974:csuja-imre-babos-szolojateka-a-vojtinaban&catid=37:hirek-roeviden


Vendégünk a szabadkai Gyermekszínház 

 

A Vajdaságból érkeznek hozzánk a hétvégén vendégek. A 

szabadkai Gyermekszínház színészei december 1-jén 

(vasárnap) 10.00 órától a Piroska és a farkas, 15.00 órától 

a Tigris Péter című meséket játsszák nagyszínpadunkon. Az 

előadásokról bővebben a Műsor menüpont alatt 

tájékozódhattok. 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

 

 

Várva várt vendégek 

 
 

Hosszú piros kabátjában, teli puttonyával és két rosszcsont 

krampuszával idén is megérkezik hozzánk a Mikulás. 

December 3-ától, azaz keddtől egészen vasárnapig 

vendégeskednek nálunk, így a héten játszott Tündérléptefű 

című előadás után személyesen is találkozhat velük a 

gyereksereg. 

  

 

 

Cókmók Nagyváradra utazik 

 
Bábosházunkban november végén mutatkozott be 

először Cókmók, a morgolódó vándormanó a 

TÜNDÉRLÉPTEFŰ című Bartal Kiss Rita 

rendezte előadásban, mely a nagyváradi Szigligeti 

Színház Lilliput Társulatának együttműködésével 

jött létre. Miután sikerült a debreceni gyerekek 

szívébe belopnia magát, decemberben a nagyváradi 

publikum előtt is tiszteletét teszi Cókmók december 

21-én 11.00 és 13.00 órától. Aki követni szeretné, 

ne habozzon! Irány a nagyváradi Szigligeti Színház! 

  

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=981:vasarnap-vendeguenk-a-szabadkai-gyermekszinhaz&catid=37:hirek-roeviden
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=990:cokmok-nagyvaradra-utazik&catid=37:hirek-roeviden


"Ide figyeljetek, Pajtikák!" 

 

  

2013. december 20-án olyan bábokból nyílt kiállítás a 

Vojtina Bábszínházban, melyeket Kemény Henrik halála 

után a hagyaték rendezése közben talált meg a Korngut-

Kemény Alapítvány. 

  

  

Olyan bábok is bekerültek a tárlatba, amelyek közül többet a nagyközönség eddig még 

egyáltalán nem láthatott. Ilyen például: a rendőr (kesztyűsbáb), a cigányasszony 

(kesztyűsbáb), a néger légtornász (marionett), egy fából faragott hercegi figura (marionett)… 

Ezeket a figurákat Kemény Henrik édesapja, Korngut-Kemény Henrik az 1920-as évek elején 

készítette. 

S vannak olyanok is, a két Hakapeszi, mely figurákat sokan ismerünk, de ezeknek a 

példányoknak a létezéséről eddig még nem volt tudomásunk. E két bábot Kemény Henrik 

készítette. 

A bábok mellett kiállításra került Kemény Henrik állami bábszínházi múltjából egy pár 

koturnus (magastalpú cipő), melynek oldalán ott a KH monogram. Ebben játszhatott Heni 

bácsi, hogy elérje a paraván magasságát. 

Így összesen 14 darab bábbal gyarapodott a Korngut-Kemény Alapítvány bábos öröksége. 

  

A kiállítás látogatható: 2014. február 2-ig (hétköznap 9-17 óráig, hétvégén 9-12 óráig). 
A kiállítás ideje alatt (előre egyeztetett időpontban) tárlatvezetést tart Láposi Terka, a 

Korngut-Kemény Alapítvány elnöke. 

  

A kiállításhoz két rendezvény kapcsolódik: 

2013. december 20-án dr. Kékesi Kun Árpád (színháztörténész, a Károli Gáspár 

Református Egyetem Színháztudományi Tanszék vezetője) a Korngut-Kemény Alapívány és 

a Vojtina Bábszínház vendégeként A vásári bábjáték hazai és nemzetközi helyzete címmel 

tartott előadást. 

2014. január 25-én, szombaton, Piros sapkások a vásári bábjáték nemzetközi porondján – a 

vásári műfaj jövőképe címmel Kovács Géza, a szombathelyi Mesebolt Bábszínház igazgatója 

osztja meg velünk gondolatait. 

A kiegészítő programokról bővebb tájékoztatást 2014. január 6-tól olvashattok honlapunkon. 

 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=995:qide-figyeljetek-pajtikakq&catid=37:hirek-roeviden


Nemzetközi Betlehemes Találkozó 

A Debreceni Művelődési Központ a hétvégén ismét 

megrendezi a Nemzetközi Betlehemes Találkozót, 

amely hagyományosan a Kárpát-medencében élő 

magyar hagyományőrző együttesek téli ünnepköri 

játékainak rangos szemléje. A rendezvény keretében 

2013. december 15-én 10.00 órától a Batu-tá 

kalandjai című bábelőadásunk előtt, színháztermünk 

színpadára a Tornagörgőről érkező, felvidéki 

gyerekek hozzák el a születés örömhírét.  

     Fogadjátok őket szeretettel! 

 

 

Betlehemmel KAPCSOLATban 

 

2012. márciusától rendszeresen jártak játszószínházunkba lakóotthonban élő, hátrányos 

helyzetű gyerekek a Kapcsolat elnevezésű fejlesztő programra, mely a debreceni 

Önkormányzat sikeres TÁMOP pályázatának köszönhetően valósult meg. A program 

zárásaképpen a gyerekek Betlehemezést mutattak be 2013. december 17-én meghívott 

vendégek és bábszínházunk kollégái előtt, melyet megismételnek 2014. január 30-án a 

Csapókerti Közösségi Házban (4033 Debrecen, Süveg u. 3.) a pályázat hivatalos 

záróeseményén. 

Itt olvashatjátok a program indulásakor készült írásunkat: 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=170:a-

szinhaz-alanyi-jogon-jar-mindenkinek 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=988:betlehemes-talalkozo&catid=37:hirek-roeviden
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=170
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=170


Gondolunk Rátok! 
Lila gömbdíszekkel a leukémiás gyermekekért 

 

 

 Bábszínházunk évek óta segíti a beteg gyerekek gyógyulását a 

Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal, akik 2013-ban „Gondolunk 

Rátok!” címmel ismét szerveznek „lila gömb” akciót, amihez mi is 

csatlakoztunk. 

  

Mindannyiunk életében előfordult már, hogy megbetegedtünk. Elesettnek, kiszolgáltatottnak 

érezzük ilyenkor magunkat és mielőbb szeretnénk meggyógyulni.  

Egy kisgyermek még inkább egyedül érzi magát ilyenkor, még akkor is, ha szülei, orvosai 

mindent megtesznek azért, hogy enyhítsék fájdalmait, derűt és mosolyt vigyenek a napjaiba. 

Az életünkben számtalan olyan helyzet adódik, amikor bizonyosság nélkül, csupán a 

reménybe kapaszkodhatunk, ezt teszik a beteg leukémiás gyerekek és szüleik nap, mint nap. 

Számukra minden segítség a felépülés reményét jelenti, ezért gondoltuk úgy, hogy az idén is 

csatlakozunk a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kezdeményezéséhez, és továbbítjuk 

kérésüket. A kis betegeknek a lila szín a reményt jelképezi, ezért arra kérjük Debrecen és a 

környező települések lakosait, hogy ezekre a bátor gyerekekre gondolva karácsonyfájuk 

díszei közé egy lila színűt is helyezzenek el. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani azzal, 

 hogy, a beteg gyerekek és szüleik által készített lila gömbdíszekkel fogadjuk a hozzánk 

érkezőket.  

A gömbökkel vagy esetleg más otthon talált lila színű dísszel ékesített karácsonyfáról 

fényképeket várunk a gondolunkratok@gmail.com e-mail címre. Az összegyűjtött fotókból 

az alapítvány dolgozói egy nagy tablót készítenek a gyerekek klinikai játszószobájába. Arra 

kérünk mindenkit, küldjenek sok-sok fényképet, hogy a kis betegek érezhessék, milyen sokan 

bíznak felépülésükben. 

Gondoljunk együtt Szentestén a mi kis hőseinkre! 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=191:gondolunk-ratok&catid=37:hirek-roeviden
mailto:gondolunkratok@gmail.com


 

 

 

 

 

Varázsceruza 
Gyermekrajz pályázat 

 

Legújabb Varázsceruza pályázatunkat a Tündérléptefű címmel készülő bábelőadásunk 

ihlette. Mesénk főszereplője Cókmók, a morgolódó szekrénymanó, aki kalandos utat jár be, 

hogy rendet tudjon teremteni az otthonául szolgáló szekrényben. 

Ki ne hallotta volna az éjszaka csöndjében az apró neszeket, a bútorok recsegését? Ilyenkor 

titokzatos lényekkel, szellemekkel, manókkal népesítjük be a sötétséget. Biztosan Te sem 

vagy másképp ezzel. 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Te szobádban, a Te szekrénykédben vajon milyen 

szekrénymanó lakik. Ő is morgolódó, mint Cókmók? Milyen a ruhája? Hogyan vigyáz a 

szekrény rendjére? Ragadjatok papírt, színes ceruzákat, és rajzoljátok le nekünk, hogy ti 

milyennek képzelitek el a saját szekrénymanótokat!  

 

Alkotásaitokat 2013. november 29-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a 

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

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

telefonszámotokat vagy egyéb elérhetőségeteket, illetve a rajzpályázat címét: 

 

Az én szekrénymanóm 

 

Képeitek közül Hell Krisztina, Nagy Mónika, Daróczi István és Hanyecz Róbert az 

előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra legkedvesebbeket. A díjazottak 

jutalma egy 3 fős családi belépő a Tündérléptefű valamelyik előadására, valamint az 

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

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ünnepi nyitva tartás: 

A Vojtina Bábszínház kapui az Ünnepek alatt 

2013. december 23. és 26. között ZÁRVA, 

2013. december 27-én, 28-án és 29-én 9.00 és 12.00 óra között NYITVA, 

2013. december 30. és 2014. január 2. között ZÁRVA tartanak. 


