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Óvodás bérlet 

Négy előadás – ajánlott életkor 3-12 éveseknek 

 Két mese a hársfa alatt 

 Őztestvérek 

 Szélike királykisasszony  

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték 

 

Iskolás I. bérlet 

Négy előadás - ajánlott életkor 6-12 éveseknek 

 Kis December király  

 Két mese a hársfa alatt 

 Lúdas Matyi  

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték 

 

Iskolás II. bérlet 

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

ajánlott életkor 10-18 éveseknek 

 Kis December király  

 Lúdas Matyi  

 Genezis  

 

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

társművészetek szerepe a bábszínpadon, mesei értelmezések és napjaink aktuális helyzeteinek 

egymásra találása. 

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

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

 

A bérletbe választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 Batu-tá kalandjai 

 Tündérléptefű 

 Boldog képek 

 Iciri-piciri mesék 

 Lúdas Matyi  

 Genezis  

 Szélike királykisasszony 

 

 

Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

 

KAMARAJÁTÉKOK: 

 Hamuban sült pogácsa 

 Hol jártál, báránykám? 

 A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

 Babszem Jankó 

 A titok (Mire jó, ha az ember érti az állatok beszédét?) 

 

SZERTARTÁS-SZÍNHÁZ – Rítusjátékok: 

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

 „Menjünk el a látására!” - Betlehemezés  

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

 „A madarak is hangicsálnak” – Tavaszvárás, Húsvétolás 

 „Szíp kerekek forogjatok” - Pünkösdölés 



 

 

Az előadások ismertetői 

 

Axel Hacke  - Gimesi Dóra: Kis December király 

(Színháztermi előadás) 

Kis December király olyan kicsi, mint a kezed. Olyan kövér, mint egy lufi. 

Olyan neveletlen, mint a kistesód és olyan vicces, mint a barátod a 

szomszédból. Ha kis December király veled van, gumimacit dobál a 

kakaódba, összegubancolja a cipőfűződet és meséket súg a füledbe a metrón. 

Például a sárkányról, aki megtámadja a dolgozóba induló felnőtteket. Vagy a 

matektanárnődről, aki valójában balerina. Meg az álmokról, amelyeket kis, 

színes fiókokban tart a szobájában. Ha kis December király veled van, 

legszívesebben egész nap ugrándoznál és vigyorognál, miközben a felnőttek 

furcsán néznek rád, és fejcsóválva azt mondják: „ejnye”, meg „nahát”., és 

„még ilyet”. Ha kis December király veled van, a szürke hétfő tarka hétfő 

lesz, a vánszorgó kedd táncos lábú kedd és az unalmas szerda kalandos szerda. És amikor egy szép, 

napsugaras csütörtökön kis December király elbúcsúzik tőled, már egyedül is tudsz majd álmot 

választani, mosolyogva járni, sőt, még az is lehet, hogy te leszel az, aki legyőzi a sárkányt.  

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk!  

 

Arany László – Láposi Terka: Őztestvérek 
(Játszószínházi kamarajáték) 

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

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

félelmetes nagyútra. Ó, milyen jó, hogy ketten vannak! Ha az egyik fél, a másik bátorít, ha az egyik 

alszik, a másik őrködik. De egy napon minden, de minden fenekestül megváltozik, már semmi nem 

lesz olyan, mint előtte. 

A gyermekeket általában megzavarja, ha tudatosul bennük, hogy egy időben, ugyanazzal a dologgal 

kapcsolatban, kétféle érzés van bennük. Történetünkkel ezt, az emberi természetünkben rejtőző 

kettőséget próbáljuk felfejteni: aggódni a veszélyektől, de hittel, elszántsággal, egyre érettebben 

leküzdeni azt. A testvériség vérszerinti, szétválaszthatatlan egység, személyes kötelék. Belső 

fejlődésünk menetében emberségünket szeretteink iránt érzett féltő gondoskodással is erősíthetjük. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Benedek Elek - Kolozsi Angéla: Szélike királykisasszony 

(Színháztermi előadás) 

Hogyan válik egy serdülő legényecske derék emberré? Bence királyfi tarisznyát vesz a nyakába, botot 

a kezébe, és útnak indul. Mire Tündérországba ér, barátok veszik körül, nem is akármilyenek! Bizony, 

csak egy derék legénynek lehetnek ilyen társai. (Tudjátok, madarat tolláról, embert barátjáról!) A 

felesége pedig nem is lehet más, mint a szépséges Szélike királykisasszony! Mert a tündérkirálylány 

nem csak gyönyörű, de legalább olyan különleges, mint a királyfi és a barátai. Hogy mitől különleges? 

Például attól, hogy ő fut a leggyorsabban az országban! No, ilyet sem hallottatok még ugye? De, míg 

egymásra nem találnak, még számos bonyodalom vár mindannyijukra.  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Berze Nagy János - Illyés Gyula – Egyed Emese: Két mese a hársfa alatt 

(Színháztermi előadás) 

„Egyszer mindenki nagy lesz. Egyszer én is nagy leszek. Már most is nagy vagyok, de később még 

nagyobb leszek. Megyek az utamon egy tarisznyával meg azzal, amit eddig tanultam, tapasztaltam. 

Megyek az úton és nem tudom, mi vár rám. Azt tudom, hogy amim van, szeretném megtartani és 

szeretném, ha jó dolgok történnének velem. És még azt is szeretném, hogy teljesüljenek a 

kívánságaim.” 

Ezt gondolta magában egy királylány, majd elindult egy távoli országba egy királyfihoz, aki éppen őt 

várta, hogy feleségül vegye. De útközben váratlan dolgok történtek. A királylány elbizonytalanodott, 

rosszul döntött így veszélybe került… 



Egyszer volt, hol nem volt egy szegény fiú. Ő is elindult a szülői háztól egy úton. Nem tudta, mi vár 

rá, de jó szíve volt. Mivel jó szíve volt, jutalmat kapott. Mindig volt újabb és újabb kívánsága és 

mindig teljesült. De volt egy kivételes vágya…  

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Fazekas Mihály – Upor László: Lúdas Matyi  

(Színháztermi előadás) 

„Hajdan egy faluban a Nyíren -, vagy az Erdőháton, vagy hol esett, jó szerrel nem jut eszembe. Már 

csak elég az, hogy volt hajdan egy öregasszony. Özvegy volt, s egy rossz fia volt… úgy hívták, hogy 

Matyi.”  

Mindnyájunknak ismerősek e sorok. Színházunkban rendre műsorra tűzzük Lúdas Matyi történetét, 

hisz a megírása óta eltelt több mint százötven esztendő semmit sem halványított időszerűségén. 

Mindig vannak hatalmaskodó nagyurak, akik rendre rászolgálnak a megleckéztetésre. Fontos 

kimondani, hogy a rossz emberek,- a közösség, s Matyi eltiprója - legyőzhetőek, elnáspángolhatóak. 

És aki igazságot tesz, az gyerekember is lehet, ha az igazságról, a világrend helyreállításáról van szó, s 

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

„Az Isten így bánik, 's bánjon valamennyi kegyetlen Urakkal. 

Ezt mondván, megtért a' Kastéllyába, 's azonnal 

Elküldötte a' húsz Lántsást, kegyelemmel akarván 

Ójni magát ezután az erőszak tételek ellen; 

És törvénytelenűl nem bánt, hanem úgy a' hogy illik, 

Ember társaival; jól is végezte világát.” (Fazekas Mihály) 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 

 

Batu-tá kalandjai 

Ki is ez a Batu-tá? Ez bizony jó kérdés! Afrikában született gyerekember 

ő, aki most lépked (vagy inkább úszik?) a felnőttek világa felé, hiszen a 

tenger túlsó partján próbálna szerencsét.  Az mindenesetre biztos, hogy 

nagyon hasonlatos a mi Vitéz Lászlónkhoz, már ami a vidámságát, 

életrevalóságát illeti. Útnak is indul, ám a túlpart nem fogadja hősünket 

tárt karokkal… 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Tündérléptefű 

Tudtátok, hogy jó, ha van a háznál egy szekrénymanó? Például mert rendet 

tart a ruhák között vagy segít elűzni a mindent felfaló molylepkéket. 

Feltéve, ha hajlandó megkeresni a Bűvös Kertet, ahol Csillag Boris 

boszorkány lépte nyomán nyerik el a virágok varázserejüket. Ha elhozza 

onnan a tündérlépte füvet, a varázserejű ólevendulát, megmentheti az 

Elfelejtett Szekrény lakóit a molylepkék pusztításától. 

Cókmók, a magának való morgolódó vándormanó nekivág a kalandos útnak. Kitartás, bátorság és 

jószívűség kell ahhoz, hogy célhoz érjen. Az előadásból megtudhatjátok, lesz-e valaha is Cókmókból 

jószívű molyirtó szekrénymanó. 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Genezis 

A teremtés gondolatát állítjuk középpontba ebben az előadásban, mely 

előadást a nagyváradi Lilliput és a Hepp-Trupp Társulatával közös 

work-shop keretében valósítottunk meg a holland TAMTAM Színház - 

Gérard Schiphorst és Marije van der Sande vezetésével. A szöveg 

nélküli, muzsikával kísért tárgyszínházi előadásban a holt anyagot 

keltjük életre, és a régi tárgyak mesélik el nekünk sorsukat.    

Az előadást 12 éves kortól ajánljuk!  



 

Boldog képek 

Mesénk egy faluról szól, ahová, ha betérünk, mosolygós emberek 

néznek ránk. Egy faluról, ahol a lányok viselete a tündérekéhez 

hasonlít. Egy faluról ahol, éjszakánként boldogok az emberek álmai, 

és ahol még a macskák is boldogan pödörgetik a bajszukat a tejeslábas 

fölött. Ennek a falunak még a neve is Boldog! Ne keressétek idegen 

országok térképein, hiszen a Mátra alján, a Galga folyó völgyében, 

Palócföldön található, Magyarországon. Gyertek velünk Boldogra, a 

boldogság titkát keresni! 
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Iciri- piciri mesék 

 „Ajaj, hol volt, hol nem… 

Volt egyszer egy 

iciri-piciri házacska; 

ott lakott egy iciri-piciri 

kis macska…” – ugye ismerősek ezek a sorok? 

Móricz Zsigmond verses meséiből kerekítettünk zenés-mesés előadást az 

ovisok számára. A szereplők természetesen emberi tulajdonságokat 

mutatnak, így találkozhatunk a bumfordi farkassal és a butuska gidákkal is. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

 

 

Kamarajátékok: 

 

 

Hol jártál báránykám? 

A csikó megszületik, máris lábra áll. A csibe kibújik a tojásból, és azonnal 

szalad az anyja után. A bárányka, ahogy a világra segítik, maga bújik az 

édesanyja ölébe. Az ember gyermeke meg? Mi a csoda történik vele? 

Hová indul az, aki már nagyobbacska, és megunta, hogy teddide-teddoda 

legényke legyen? Három magyar népmesét hívunk segítségül, hogy a 

legkisebbekhez szólva, könnyesen, de mégis a népek bölcsességét alapul 

véve utazzunk a mesebeli világok között, s választ találjunk kérdéseinkre! 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Hamuban sült pogácsa 

A hamuban sült pogácsát akkor kapjuk, ha nagy út előtt állunk. Testi, 

szellemi, lelki táplálék egyszerre, hiszen erőt ad még egy csipet morzsa is 

belőle. A kenyér pedig „a gondtűrő emberé, aki vet, arat, akinek malma 

van, tűzhelye, hitvese, akinek temploma, hite van” – mondja a mese. S 

milyen nehéz megküzdeni azért, hogy legyen mindenkor az asztalon! A 

küzdelem pedig olyan sokféle lehet. Ennek indultunk utána játékunkban, 

ennek a sokféleségnek. 

     Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

 



 

 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

Krajcár gyémántból, még ez is fele az egésznek? Hm! A krajcár nem 

gyémántból, hanem rézből, ritkán ezüstből készült. A gyémánt a 

legtisztább, a legkeményebb törhetetlen drágakő, fénye tökéletes, 

színszórása a legmagasabb. Miféle kincs ez? S pont egy ilyen különleges 

fénymagocskát talál a játszani is szerető, a reggeleket vidáman köszöntő 

kakas. Öröme határtalan. Hangos kukorékolása még a Napot is mosolyra 

fakasztja, s vele kacag és bolondozik a kutyus, a cicus, de még az olykor szomorkás gazdaasszonya 

is. Ez a lárma azonban felbőszíti a mérhetetlenül lusta, undok, zsugori szomszédságot. S ezzel nem 

csak a mulatozásnak, hanem mindennek vége! 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

A titok (Mire jó, ha az ember érti az állatok beszédét?) 

Ki ne szeretné megérteni kedvenc állatkájának beszédét? Vajon az állatok 

értenek-e emberül? Titkok, rejtélyek és kacagtató helyzetek sokaságán 

keresztül vezet mesénk, melyben számos állat megjelenik: kutyák, 

macskák, bárányok, lovak, szarkák, kakas, farkas. No, és mindennek az 

elindítója egy kicsi kígyó. S miért jó, hogy a juhász érti az állatait és azok 

viselkedését? Történetünkből mindez kiderül. 

    Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Babszem Jankó 

„Uram, Teremtőm, legalább akkora gyermeket adj, mint egy máknyimák!” 

A szántóvető feleségének fohásza meghallgatásra talál, megszületik az 

induri-pinduri Babszem Jankó! Aki nem nyitja óriásira a szemét, az bizony 

meg sem látja. Jankó akár egy babtokban is elhálhatna, de olyan nyugtalan 

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

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

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

     Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Szertartás színház – Rítusjátékok: 

 

 

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

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

játékok. 

 

 

Szüreti mulatság: „Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz” 

Mikor minden gyümölcs megérik, a kisbíró harsány dobolással várja a 

szüretelőket huncutságokkal, kópéságokkal tarkított bálra. A mulatságnak 

vendége lesz a héthatáron csodált borbély mester, a jósolni tudó 

cigányasszony, a táncos és fürge lábú törpe pár. No, de a bálba hivatalos 

még a szőlőcsősz, muzsikus uramék és minden rangú-rendű 

szerelmespár,…  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 



 

Karácsonyi betlehemes bábtáncoltatás: „Menjünk mi is Betlehembe!” 

Karácsony havában ünneplőbe öltözve, narancs- és fahéjillattal, s szép 

énekekkel várunk Benneteket a Játszószínházban, hogy együtt készüljünk 

a Nap fordulójára. Mesélünk Jézuska, vagy ahogy népünk a régi időkben 

mondta, a Fénykrisztus születéséről. A betlehemi templomban 

megtáncoltatjuk a három pásztort, a gonosz Heródes királyt és 

megidézzük a napkeleti bölcseket. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

Farsangi állatalakoskodás: „Illik a tánc a farsangnak, minden rongya fityeg annak” 

Egy csúfszájú, nagyhangú asszonyságnak elveszett a mindentudó, 

számokat is felismerő kecskéje, a szomszédnak a táncos medvéjébe éppen 

most került valami kórság és meg sem moccan, a cigányasszony jósolna 

ugyan tenyérből is, de nincs, aki bátran vállalná sorsának ismeretét. No, 

annyi minden furcsaság történik velünk e farsangi napokban, hogy legény 

legyen a talpán, aki azt kibírja!  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

Tavaszvárás – Húsvétolás: „A madarak is hangicsálnak” 

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

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

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

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

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

Termőfák virulnak, Virágoznak.” Tavasszal mindent kifordíthatunk a 

sarkából a napfény erejének növekedésével.  

     Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

Pünkösdi király- és királylány választás: „Szíp kerekek forogjatok”  

Pünkösdkor nászát üli minden a teremtett világban. Az ég kapui kinyílnak, 

a fény szinte felszív, felemel minden lent, földön lakót a magasba. S 

kikből lesz a királyi pár? Harmatszedés, fésülködés, bothúzás, kakasütés, 

zsákban futás izgalmai után eldől, kik alkalmasak rá.  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bábszínházunk színházi nevelési programjára 2014 szeptemberétől várjuk óvodás 

csoportok, iskolai osztályok, sajátos nevelési igényű gyermekekkel és felnőttekkel 

foglalkozó szervezetek bejelentkezését. A programok külön és részletes ismertetőjét a 

Vojtina Bábszínház honlapján, Színház-pedagógia menüben találják meg az érdeklődők. 

A minden hónapban megjelenő Bábosházi Soroló című programfüzetünkben és a 

honlapunk műsornaptárjában megjelöljük azokat a napokat, melyeken színház-

pedagógiai foglalkozásokat, együttléteket tervezünk. Ezekre a foglalkozásokra előzetes 

bejelentkezés szükséges. 

 

Bábszínházunk kiemelt színházpedagógiai céljai:  

Előadásainkkal, foglalkozásainkkal helyet, közeget biztosítunk a felnövekvő 

generációknak a közös gondolkodásra, a vélemények szabad artikulálására, a kultúránk 

tradicionális szokásainak jelenbe való szólítására, értékközvetítésre, a gyermekség 

határainak szélesítésére.  

Létrehozunk interaktív játékokat, melyekben közvetlen, személyes és mégis közösségben 

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

eszközeinek felhasználásával az életkorokat érintő kérdésekkel, történetekkel, helyzetekkel 

foglalkozhatunk, illetve a felvetett kérdésekre a valós válaszok megszületését 

szorgalmazhatjuk. 

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

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

feltárásnak eszköze lehetne! 

 

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

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

segítségvállalás, autonóm egyéniség. 

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

embertársainkkal, a világgal, a színház (báb) világával, a mindennapokkal, egy-egy 

aktuális fogalommal… 

 

Választható programjaink: 

 

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

A program a bábszínház szervezeti egységeinek körbejárásával kezdődik, egy előadás 

megtekintésével folytatódik, végül annak közös értelmezésével zárul. 

(bontott életkorú csoportoknak tematikusan szerkesztett napok az óvodától a 

középiskolás csoportokig) 

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

kortárs bábművészet egymásra találása 

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

az évadban, az évköri ünnepi menetet tekintve négy fontos csomópontot érintünk 

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

(a manualitástól a közvetlen játszáson keresztül báb- és drámapedagógiai órák óvódás, 

kisiskolás, és sajátos nevelést igénylő gyermekeknek) 

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

kiemelten a színháznézésre, az értelmezések és élmények feltárására (általános iskola 

alsó- és felső tagozatosainak, középiskoláknak) 

IV: Forma: BÁB és FÓKUSZ – „TRAMBULIN” – drámaórák adott fogalmak, 

fókuszok köré szerkesztve (általános iskola alsó- és felső tagozatosainak, 

középiskoláknak) 

 



Újra színpadon A kis December király  

 

Évadunk első bemutatója A kis December király sokak számára 

ismerős lehet. Bábosházunkban 2009-ben állítottuk először 

színpadra Kuthy Ágnes rendezését, melyet idén újra műsorunkra 

tűzünk. Az öt évvel ezelőtti bemutató kapcsán Papp Melinda, 

egykori „vojtinás” beszélgetett a rendezővel. Az előadásra 

hangolódva felelevenítjük az akkor készült interjút.  

  

Hogyan találtál rá a mesére? 

Nem én találtam rá a mesére, hanem ő talált meg engem. Eddigi életemben ez nem túl 

gyakran esett meg velem... Berlinben főiskolás koromban a csoporttársaim a kezembe 

nyomtak egy mesekönyvet, hogy azt olvasgatva gyakoroljam a német nyelvet. A könyvet 

Axel Hacke írta, és a címe az volt: A kis December király. Ez volt az a mese, az ÉN MESÉM.  

 

Mi ragadott meg benne? 

Már amikor a kezembe vettem a kötetet, feltűnt, hogy milyen kedves, szívet melengető, 

fantáziadús képek vannak benne. (Magyarul még nem adták ki, pedig szívesen ajánlanám 

mindenkinek…) A mesekönyv illusztrátora egyébként Michael Sowa, aki az Amelie 

csodálatos élete című, nagysikerű francia film vizuális effektjeinek, azaz speciális 

látványelemeinek az egyik megalkotója. Aztán olvasva egyre szembetűnőbb lett a mese 

hasonlósága A kis herceg-gel: önmagunk és mások megismerésére és elfogadására, az élet 

szeretetére, elfeledett gyermekkorunk újra felfedezésére tanít  A kis December király is. 

 

Ez egy „modern” mese?     

Igen, ez mai történet abban az értelemben, 

hogy napjainkban játszódik egy 

nagyvárosban, az egyik főhőse a mi színpadi 

változatunkban egy „irodába járó”, egy 

mérnök, egy érzelemmentes, passzív, 

kizárólag a szabályoknak megfelelni akaró 

felnőtt ember. A mesék világát már rég 

elfelejtette, fantáziája nincs, magányosan él a 

mindennapok rideg egyhangúságában. Ám 

egy szép napon betoppan az életébe egy fura, 

apró figura, a kis December király. Ő vezeti vissza ezt a mérnököt a gyermekkori álmaiba, 

megmutatja neki, hogy valójában kik is a körülötte élő emberek, mik a vágyaik, és hogy 

igenis vannak kalandok, vannak érzelmek, van szeretet a világon, még egy nagy és szürke 

városban is. Hogy vannak matektanárnők, akik éjszakánként a háztetőkön balettozva várják 

haza eltévedt űrhajós szerelmüket, vannak kisfiúk, akik visszateszik zsebeinkbe elveszett 

tárgyainkat, és vannak gumimaciárus lányok, akiket elrabol egy sárkány – de mindent 

mégsem árulhatunk el, nemde? 



 

Miért épp kis December király a neve ennek a szereplőnek? 

A mesében nincs erre semmiféle utalás, de számomra a december az a hónap, amikor az év 

végén minden ember megáll kicsit a rohanásban, magába néz, aztán odafordul a többi 

emberhez is, hogy együtt ünnepeljenek. Ezt a szeretetteli, meghitt mézeskalácsillatot hozza el 

ez a December nevű kicsi „emberke” a másik, az „irodába járó”, élete melegét vesztett főhős 

hétköznapjaiba. 

 

Hogyan valósul meg mindez a bábszínpadon? 

Az eredeti mű alapvetően hosszú 

monológokból és leírásokból álló, filozofikus 

mese. Ha ugyanebben a formában állítanánk 

színpadra, az talán nem volna túl érdekes a 

gyerekközönség számára. Épp ezért Gimesi 

Dórával, a színpadi változat írójával úgy 

döntöttünk, hogy a filozofikus részeket nem 

az elmondott szövegekkel, hanem inkább 

színpadi helyzetekben mutatjuk meg. Új 

szereplők is kerültek a mi változatunkba, 

olyan mókás vagy érdekes alakok, akik a gyerekek számára ismerősek lehetnek, ezért 

könnyebben fogadják be az általuk közvetített gondolatokat. A két főhőst, az „irodába járót” 

és a kis December királyt egy és ugyanazon színész kelti életre, mégpedig úgy, hogy a kicsi 

király kesztyűs bábként „ránő” a teljes testi valójában látszó és játszó színész kezére. 

Egyébként színészek, bábok, maszkok, érdekes mozgások, festett képek és fények játékából 

épül fel majd az előadásunk. A díszlet is mindenféle csodákra képes: megfordul, s a 

fordulással egy másik világba kerülünk, ablakai és fiókjai pedig titkokat rejtenek... 

 

Kiket választottál alkotótársul ehhez az előadáshoz?  

Gimesi Dórát, a mese bábszínpadra íróját már említettem, vele ez a második közös munkánk 

(A Sárkánykirály palotája volt a másik, Pécsett, a Bóbita Bábszínházban)1. Szeretem a 

találékonyságát, az eredeti művek iránti érzékenységét, és azt, hogy szereti és tiszteli a 

gyermekközönséget. Dóra az íráson felül a színpadra állítás során is segít: ha teheti, ott ül a 

próbákon, és olykor ő lendít át bennünket olyan akadályokon, amivel nem boldogultunk, mert 

„belevakultunk” egy-egy megoldásba. A bábok és díszletek tervezője Mátravölgyi Ákos2, 

vele sokadszor dolgozom együtt, már félszavakból értjük egymást, akárcsak Fosztó 

Andrással, az előadás koreográfusával. A zeneszerzővel, Márkos Alberttel eddig még nincs 

közös múltunk, de az ő esetében kíváncsi voltam, hogy egy fiatal, népszerű, független 

filmekhez és kőszínházi előadásokhoz zenét szerző alkotó hogyan hoz létre egy gyerekeknek 

                                                           
1
 A cikk írását követően számos közös munkája volt Kuthy Áginak és Gimesi Dórinak, melyek közül több 

fesztiváldíjat is nyert. Bábszínházunkban legutóbb a 2011-ben bemutatott Hamupipőke című előadásban 

dolgoztak együtt.  

2
 A 2010-ben megrendezett kaposvári Gyermekszínházi Biennálén A kis December király díszletéért 

Mátravölgyi Ákos megkapta a legjobb tervezőnek járó díjat. 



szánt, lírai zenei világot. És persze a színészek, Hajdú Péter, Hell Krisztina, Nagy Mónika, 

Papp Melinda és Fekete Dávid3 is kihagyhatatlan alkotótársak a próbafolyamatban, illetve 

majd az előadások során. Hajdú Péter alakítja az „irodába járót”, és ő bábozza a kis December 

királyt is. Azt gondolom, vannak szerepek és mesék, amelyek egy bizonyos emberre várnak, 

és csakis őáltala kelnek valóban életre. Amikor A kis December király-t újra olvastam, 

nyomban Péter jutott eszembe, mert  A farkas és a hét kecskegida című előadásban, amit a 

Vojtinában rendeztem 2008-ban, nagyon megszerettem színészi lényét és játékát. Így aztán 

gyakorlatilag Péterre íródott az „irodába járó” figurája, mint ahogy a másik négy színész 

számára is olyan színpadi alakok íródtak, akikhez közük lehet emberként, akik fontosak 

lehetnek az életükben… 

 

Végezetül azt kívánom a mesénk minden alkotójának, játszójának és nézőjének, hogy 

mindannyiunk életébe lopjon sok-sok vidámságot, színt és szeretetet a kis December király!  

 

Kuthy Ágnessel beszélgetett:  

Papp Melinda 

 

A kis December király 

Bemutató: 2009. szeptember 12. és 2014. szeptember 13. 

Axel Hacke meséjéből bábszínpadra írta: Gimesi Dóra 

Rendező: Kuthy Ágnes 

Díszlet-, jelmez-, bábtervező: Mátravölgyi Ákos 

Zeneszerző: Márkos Albert 

Koreográfus: Fosztó András 

Játsszák: Hajdú Péter, Hell Krisztina, Nagy Mónika, Reschofsky György, Telenkó-Oláh 

Tímea 

 

 

 

Mérnök és kis December király egy személyben 

- interjú Hajdú Péterrel - 

 

Van egy gumimacid? – kérdezi a kis December, és azzal 

máris a feje tetejére állít mindent, ami egy Irodába Járó, 

azaz egy mérnök életében fontos lehet. Két véglet, két 

karakter, aki életre kelti őket: Hajdú Péter.     

 

 

                                                           
3
 Az utóbbi két színész szerepét Telenkó-Oláh Tímea és a Reschofsky György veszi át az idei felújításban. 



Hogy látja egymást a két szereplő? Mit gondol a kis December király a mérnökről, és a 

mérnök a kis December királyról?   

Mindketten egy folyamaton esnek át. A kis December király az Irodába Járóhoz szegődik 

valamiért – hogy miért is pontosan, az nem derül ki a történetből – kiválasztja magának, és 

segíti őt abban, hogy észrevegye az élet apró örömeit.  

Az Irodába Járó, akiről úgy tűnt eddig, hogy nem érdekli semmi, a kis Decemberrel való 

kapcsolatában egyszer csak elkezd kinyílni. Kiderül róla, hogy alapvetően nem egy 

morgolódós ember, neki is vannak érzései. Idővel megkopott ugyan, de visszahozható az a 

képessége, amellyel fiatalkorában még rá tudott csodálkozni a világra. 

Kapcsolatuk elején a mérnök idegesítőnek tartja a kis December királyt, hiába szeretne, nem 

tud megszabadulni tőle. Csak később ismeri fel, hogy a kis December egy boldogabb élethez 

próbálja hozzásegíteni.  

 

Szerinted miért vált a mérnök ilyen zárkózottá? 

Mert egyedül van. A kis Decembernek ezért a második nagy feladata, hogy párt találjon neki, 

akivel teljesebb életet tud majd élni.  

 

Miben hasonlítasz te a két figurához? 

Én személy szerint mindkettőt szeretem, mint figurát, és 

mint szerepet egyaránt. A kis Decembert talán egy kicsit 

jobban, nagyon a szívemhez nőtt, bűbájosnak találom.  

A mérnökhöz annyiban hasonlítok, hogy én is könnyen 

magamba tudok fordulni, csak a rosszat veszem észre, ha a 

dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elterveztem.  

A kis December pedig a másik végletet testesíti meg 

bennem, az infantilizmust, a dolgokra való rácsodálkozást.  

 

Milyen kihívásokkal kellett szembesülnöd a próbafolyamat alatt? 

A szerepformálással nem volt gondom, könnyen tudtam azonosulni a figurákkal, a 

bábmozgatás már nehezebben ment. (A kis December király többféle méretben, többnyire 

kesztyűsbábként jelenik meg. – szerk.) Mivel soha nem volt ilyen típusú báb a kezemen, 

először is meg kellett tanulnom természetesen mozgatni, függetleníteni a saját testemtől annak 

érdekében, hogy minél hitelesebben és életszerűbben jelenjen meg.  

 

Az évekkel ezelőtti mérnököt és kis Decembert látjuk a felújításban is?  

Az előadás iránti rajongásomon nem változtattak az évek, akkor is és most is nagyon 

szerettem, szeretem. Nem tervezünk lényegi változtatásokat a szerepben. Apróságok és 

finomítások nyilván elkerülhetetlenek, de ezeket nem azért tesszük, hogy hibákat javítsunk ki, 

hanem hogy minél hitelesebben tudjanak megszólalni a figurák.  



„Életkortól függetlenül képesek vagyunk a segítségnyújtásra…” 

 

 

 

 

Játszószínházunk új bemutatóra készül ŐZTESTVÉREK 

címmel. Az előadás kihívásairól és a testvérség fontosságáról 

beszélgettünk a darab rendezőjével LÁPOSI TERKÁval.  

 

 

 

 

A mesének számtalan elbeszélése létezik különböző néphagyományokban. Színpadra 

állításkor melyiket vetted alapul? 

Arany László feldolgozását tartottam kiindulópontnak, ez volt számomra a leginspirálóbb és 

leginkább követhető. A Grimm mesegyűjtésben fellelhető történet tőlem távoli megoldásokat 

kínál, olyan erőszaktételek jelennek meg benne, amelyek az autentikus magyar népmesei 

hagyományban nem szerepelnek. Az Arany László mesefeldolgozásban a szülői 

kegyetlenséggel szemben a gyermeki áldozatvállalás kap nagyobb hangsúlyt. 

 

Változtattál-e a mese dramaturgiáján? 

Igen, a mese ismert elbeszéléseihez képest nálunk nem tűnik el olyan hamar a mostoha, 

végigköveti a gyerekek történetét. 

Az ember életében folyamatosan vissza-visszatérnek valamilyen szándékkal személyek, 

helyzetek. Ebben a mesében a mostoha képviseli ezt a visszatérő motívumot. Akkor tűnik fel, 

amikor a gyerekek egy-egy tanulási szakaszba lépnek, ezzel figyelmeztetve, hogy valami nem 

jól működik, valamit még mindig tanulniuk kell. Azzal szembesít, hogy az elém tárt 

lehetőségek közül mindig választanom kell, a választásaim következményei pedig 

meghatározzák az életem következő szakaszait. Ha egy-egy döntési helyzetben nem vagyok 

elég körültekintő, ha nem hallgatom meg mások, akár figyelmeztető tanácsait, ha nem tudom 

leküzdeni a pillanatnyi vágyaimat, akkor megnehezíthetem saját és szeretteim életét. Nagy 

kérdés a történetünkben az is, hogy észre lehet-e venni, amikor egy tanulási folyamat 

lezárulásával egy újabb kezdődik. Vagy ehhez mások tükre szükséges? 

    

Milyen lényeges elemet tudsz még kiemelni a történetből? 

A segítségnyújtás. Vajon mennyit tudok magamból kiszakítani ahhoz, hogy képes legyek a 

másiknak valóban segíteni. Mert képesek vagyunk rá életkortól függetlenül. Minden 

pillanatban megvan annak a lehetősége, hogy megtaláljuk a megoldást, ennek a hitével pedig 

át tudunk jutni a nehézségeken. 

 

 

 

 

 

 

 



Mi volt előbb: a téma, amivel foglalkozni szeretnél vagy a mese?  

Sokféle témát érintettünk eddig 

kamarajátékainkban. A Kiskakas gyémánt 

félkrajcárjában az egyén áldozathozatalával, 

a hatalommal szembeni helytállással 

foglalkoztunk, A hamuban sült pogácsa arról 

szólt, hogyan engedem el a gyermekemet, 

amikor ő már saját útját szeretné járni; a Hol 

jártál, báránykám?-ban az individuumról 

gondolkoztunk a mesei kozmoszban; a 

Titokban a párválasztást állítottuk 

középpontba, az Állatok nyelvén tudó juhász a kommunikációról, a titkok megőrzéséről; a 

Babszem Jankó pedig a földre születés különböző gyönyörű mintáiról szólt. A testvériség 

fogalmát eddig még nem vizsgáltuk, pedig a hozzánk járó gyerekek életében – akik most 

kezdik felfedezni a testvérért való aggódás, szeretet érzését – folyamatosan jelen van. A téma 

tehát előbb megvolt bennem, ehhez kerestem az Őztestvérek című mesét.    

 

Melyik szereplővel tudsz leginkább azonosulni? 

A testvérpár közül Borókával, a lánnyal, aki testvér, anya, feleség és egyébként gyermek is. 

Én a valóságban élem is ezeket a szerepeket, emiatt még jobban foglalkoztatott ez a mese.  

Boróka és testvére Boldizsár hamar elveszítik az édesanyjukat, de az anyai minta továbbélése 

dalban, szövegben, gesztusban, ölelésben akkora bizalmat ad számukra, amely segíti őket a 

nehézségek leküzdésében. Boróka, mivel ő az idősebb, megpróbálja átvenni az anya helyét, 

de kérdés, hogy meddig egészséges ez, hol a határa ennek a szerepátvállalásnak? Miután 

gyermeke születik, képes nővérként, feleségként és anyaként is szeretni. Ezekhez az érzelmi 

rétegződésekhez az anyai minta elengedhetetlen. 

Boldizsár, Boróka öccse felnövekedési folyamata is nyilvánvaló a történetben: a zsiványkodó, 

kedves gyermekből egyszer csak érett férfi válik.   

Az apa szándékai jók, minél hamarabb tenni azért, hogy gyermekei ne maradjanak anya 

nélkül, új asszonyt hoz a házhoz. Nagy hiányosság, hogy a gyász utáni elgyengülésében nem 

figyel elég érzékenyen gyermekeire. Ennek következménye a gyermekek és a mostoha 

kiegyenlítetlen viszonya. 

Fantasztikus a banya figurája. A testvérpár mostohájaként jelenik meg először, majd dadaként 

– miután Borókának gyermeke születik – a történet végén pedig varjúvá változik. Nem 

szerettem volna boszorkánynak ábrázolni, sokkal inkább olyan nőszemélynek, aki semmit 

sem tud önmagáért szeretni, mindent és mindenkit meg akar változtatni, aki azonnal utasít, aki 

számára a pozíció megszerzése mindennél fontosabb.   

 

Mi jelenti a legnagyobb kihívást jelenleg a színpadra állításkor? 

Az egész folyamat most érzékenyen nehéz mindannyiunknak. A banya túl gonosz, a magunk 

lelkiségében még nem harcoltunk meg vele.  

Nagy kihívást jelent az is, hogy az eddig megszokottakhoz képest, ebben az előadásban nincs 

élőszínházi megjelenési lehetőség, csak bábokkal dolgoznak a játszók, ráadásul mivel a 

bábszerkezet is teljesen új, még annak a felfedezésével is meg kell küzdenünk. 

 



A textil bábtestek könyöke apró drótban végződik, amely nagyon finom, apró mozdulatok 

létrehozását teszi lehetővé, mindamellett erős koncentrációt is igényel a bábmozgatótól, hogy 

a mozdulatsorral összhangban tudjon a szöveg megszólalni. Majoros Gyula előadásunk 

tervezője, aki egy költői, metaforikus térbe helyezte a mesét.  

A zene, amelyet Arany Zoltán kollégánk szerzett szintén újszerű számunkra. Szépséges, 

fájdalmas madrigálok szólalnak meg, amelyek önmagukban is építik a történetet, bennünk 

pedig olyan lelki folyamatokat indítanak el, amelyeket nekünk, alkotóknak is fel kell tudnunk 

dolgozni.  

 

Őztestvérek 

Bemutató: 2014. október 12.  

Arany László feldolgozása alapján írta: Láposi Terka 

Rendezte: Láposi Terka 

Díszlet-, bábtervező: Majoros Gyula 

Zenéjét szerezte: Arany Zoltán 

Játszók: Barkó Réka, Magi Krisztina, Sőrés Rozka, Vad Réka 

Muzsikus: Arany Zoltán 

 

 

 

„Az átváltozások érdekelnek leginkább”  

– beszélgetés Majoros Gyula tervezővel –  

 

 

 

Játszószínházunk új bemutatóra készül Őztestvérek 

címmel. Míg a próbák javában zajlanak, a kulisszák mögé 

lestünk MAJOROS GYULA tervezővel.  

 

 

Mi az, ami megragadott a mesében? 

Nem olvastam korábban, a tervezés során találkoztam vele először. Nagyon megfogott az a 

szürreális világ, amely az egész mesét meghatározza. Az eddig számomra ismert 

történetekhez képest eltérőnek, és éppen ezért izgalmasnak találtam. Leginkább a különböző 

átváltozások érdekelnek benne, ahogyan mindez figurákban, tárgyakban meg tud valósulni 

színpadon.   

 

 

 

 



 

Milyen színpadképben, bábokkal játszódik majd a történet? 

Láposi Terkának, aki felkért a tervezői feladatokra, konkrét 

elképzelései voltak arról, hogy mit is akar látni a színpadon. Úgy 

is lehetne fogalmazni, hogy Terka ötletei nyomán, de az én 

szűrőmön keresztül formálódott és alakult ki az előadás 

látványvilága.  

Terka úgy képzelte el, hogy a mese a felhők között játszódik, ezért 

a látványban egyfajta könnyedséget, lebegést próbáltunk 

megteremteni.  Ezt a célt szolgálják a plafontól a földig érő, 

felhőket ábrázoló papíroszlopok, valamint az átlátszó, 

polikarbonátból készült játékfelületek. Az arcfestésükkel grafikus 

hatást keltő bábok a rongybabák technikájával készültek. Hangtalan lépésükkel, puha 

finomságukkal szintén a felhőben létezés illúzióját adják.    

 

Hogy érzed, sikerült megvalósítani a papírra vetett terveket? 

Kezdetben túlságosan hagyományos, berögzült panelekben gondolkoztam, számtalan vázlattól 

búcsúztunk el, mire megszületett a jelenlegi verzió. Bár a bábok és a díszletek a megvalósítás 

utolsó fázisában vannak, még mindig nem nyerték el végleges formájukat. A gyakorlat 

könnyen felülírhatja a papírra vetett terveket, a színpadon derül ki igazán, hogy 

működőképes-e az, amit kitaláltunk.  

 

A munkafolyamat mely része áll hozzád a legközelebb: a tervezés vagy a kivitelezés? 

Nem tudnék dönteni, a munka minden egyes fázisát szeretem. Az íróasztal melletti firka-, 

vázlatkészítést éppúgy, mint a megvalósítást. A kivitelezés olykor nehézségekbe ütközik, nem 

könnyű mindig a megfelelő anyagot megtalálni egy adott témához, formához. A legnagyobb 

kihívást ebben az esetben egy fa elkészítése jelenti. Rengeteget kínlódtam vele, míg elnyerte a 

mostani redőnyhöz hasonlító formáját, és még most sem állíthatom teljes biztonsággal, hogy 

nem fogok hozzányúlni és alakítani rajta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Fölszállott a páva” és a Vojtinába röppent 
- interjú Májer Tamással - 

 

MÁJER TAMÁS a debreceni Hajdú Táncegyüttes ifjú 

titánja országot, világot körbetáncolva érkezett 

hozzánk, hogy hamarosan bemutatkozzon 

játszószínházunk szertartás-színházi foglalkozásain. 

Hogy honnan gyökerezik a népi tánc iránti szenvedélye, 

és milyen élményekkel tért haza a számára országos 

ismeretséget szerző Fölszállott a páva tehetségkutató 

műsorról, mindez interjúnkból kiderül.  

 

Játsszunk egy asszociációs játékot! Én mondok egy tárgyat, te pedig magadat 

behelyettesítve ebbe a tárgyba, szűkítsd a kört! 

Milyen bútor lennél?  Egy régi faragott ruhásszekrény.  

Ruha?  Hétköznapiasan elegáns, fekete alapszínű és csíkos.  

Étel?  Bolognai spagetti jutott leghamarabb eszembe. 

Jármű?  Egy hatalmas Mercedes terepjáró.  

Festmény?  Egy fehér felület lennék, amelybe a kép nézője azt lát bele, amit szeretne.  

 

Nem gondolod, hogy ez rejtőzködő személyiségre vall? 

Azt gondolom teljesen mindegy milyen vagy, az emberek úgyis maguktól döntenek arról, 

hogy milyennek akarnak látni téged. Épp ezért én nem győzködök senkit a viselkedésemmel, 

mindenkinek ugyanazt az arcomat mutatom, akiről pedig azt látom, hogy valóban érdeklődik, 

annak szívesen adok akár többet is magamból.   

 

Mi jut leghamarabb eszedbe arról, ha kimondom: tánc? 

Egy kép ugrik be hirtelen. 89 évesen, életem utolsó fellépésén egy botos táncot követően 

összeesek és meghalok.  

 

Le sem tagadhatod, hogy a szenvedélyed a népi tánc. Milyen út vezetett idáig? 

A szüleim Erdélyből települtek Magyarországra, Debrecenbe költöztek. Én Ajkán születtem 

1993 októberében, ahol édesapám vegyészmérnöki állása miatt az egész család egy évet 

töltött, majd visszatértünk Debrecenbe, ahol azóta is élek. Itt végeztem az iskoláimat, itt 

nőttem fel. A Hajdú Néptáncegyüttesbe a nővérem révén kerültem hét-nyolcévesen. Ő már 

aktív tagja volt a csoportnak, amikor én csatlakoztam. Bevallom korábban nem nagyon 

érdekelt a tánc, sokkal inkább az autóim, amelyeket unaloműzőként vittem magammal a 

nővérem egy-egy fellépésére. Aztán egyszer csak megváltozott a hozzáállásom.  



 

A nővérem egy alkalommal megkért, hogy segítsek neki a tánctanulásban. Megtettem és jól 

éreztem magam közben. Aztán kaptam két felvételt „hajdús” műsorokról, amelyeket 

megnézve, azonnal megszületett bennem az elhatározás: táncolni szeretnék. Így kerültem a 

Hajdúba.  

Jelenleg a Táncművészeti Főiskola táncos és próbavezető szakos hallgatója vagyok, illetve 

gyermek- és ifjúsági tánccsoportokat vezetek itt a városban, Hajdúsámsonban és a 

Bocskaikertben.  

 

Voltak-e olyan meghatározó személyiségek az életedben, akikre példaképként 

tekintettél? 

Az egyik meghatározó ember az életemben az édesapám, akire a tekintélye és az elvei miatt 

nézek fel.  

Tanáraim közül a legnagyobb hatással a Hajdú Táncegyüttes vezetője, Lovas Bálint volt. 

Mellette nőttem fel, második apámként tekintek rá. 

Sokat köszönhetek középiskolás koromból a Medgyessy Ferenc Gimnázium igazgatójának 

Fekete Józsefnek és a tánc szak vezetőjének Kiss Papp Csillának. Jól ismertek engem, tudták 

rólam, hogy mindenem a tánc, és ebben maximálisan támogattak is. 

 

Mit üzennél az öt évvel ezelőtti önmagadnak? 

Abban az időben nagyon félvállról vettem a tanulást, aminek a levét igazán csak most iszom. 

Valószínűleg megpróbálnám észhez téríteni magam, de mivel nem vagyok és soha nem is 

voltam tökéletes, újra beleesnék ugyanazokba a hibákba, mint ahogy most is azt teszem.   

 

Van-e olyan pillanata az életednek, amelyet újraélnél? 

Nem, nincs ilyen, mert minden jó dolog, ami megtörténik valamilyen rossz dolog előidézője 

is egyben.       

 

Mire vagy a legbüszkébb eddigi életed során? 

Annak ellenére, hogy számtalan díjat nyertem a táncos múltamban, nem azokra vagyok a 

legbüszkébb. Sokkal inkább arra a kitartásra, amely mindig átlendített a nehéz időszakokon. 

Amikor nagyon fájt, amikor kudarcok értek, akkor sem adtam fel. Gyerekként a sikerek miatt 

„elszálltam”, ifjúsági csoportba kerülve aztán szembesültem a határaimmal, hullámvölgybe 

kerültem, de az a dac, ami arra késztetett, hogy megmutassam, mire is vagyok valójában 

képes, átlendített ezen a nehéz időszakon. Bízom benne, hogy egyúttal az akkoriban rám 

jellemző nagyképűségtől is sikerült megszabadulnom.   

 

 



 

 

Részt vettél a Fölszállott a páva tehetségkutató műsorban. Hogyan összegeznéd az ott 

tapasztaltakat? 

Nem érdekelt kezdetben. „Kinek kell az a bohóckodás a TV-ben?” – gondoltam. Még 

jelentkezni is a szüleim jelentkeztek helyettem. Akkor kezdett el komolyabban érdekelni, 

amikor továbbjutottam a selejtezőkön. Lovas Bálint, a felkészítő tanárom 

tanácsát követve, aki azt állította, hogy „ne taktikázzunk, csak mutassuk 

meg nekik keményen”, én mindig őszintén és egyenesen próbáltam 

helytállni a színpadon és a nyilatkozataimban is. Értek persze pozitív és 

negatív meglepetések egyaránt. Egyrészt nem gondoltam volna, hogy 

eljutok idáig, másrészt sokat tanultam a média szerepéről. Engem lepett 

meg a legjobban például, hogy egy interjút követően, amiben a pásztorok 

nehéz életéről beszéltem, Svájcban gyűjtést szerveztek a megsegítésükre. A 

szakma árnyoldalaival is szembesültem azonban, ami csalódást okozott.  

Összességében nagyon jól jöttem ki az egészből. Sok mindenkit 

megismertem, engem is megismertek, a mai napig járok fellépésekre, 

meghívásokra a műsor révén. Múltkor például Washingtonban léptünk fel 

egy fesztiválon, amelyet a Fölszállott a páva résztvevőinek a 

közreműködésével rendeztek meg.  

 

 

Hogyan képzeled el magad tíz év múlva? 

Amikor választás elé kerültem, hogy profi táncegyüttesben folytatnám tovább, vagy itt 

maradok a Hajdúban és belemerülök a sűrűjébe, én ez utóbbit választottam. A távlati tervem 

is az együtteshez kötődik, szeretnék idővel helyet kapni a csoport vezetésében.  

Szeretnék egyúttal a város néptáncos kultúrájáért felelős szakemberévé válni, aki összefogja 

és irányítja a csoportokat, valamint koreográfiákat készít különböző kulturális rendezvények 

felkérésére. A debreceni táncos csoportok együttműködése más városokéval összehasonlítva 

egyáltalán nem harmonikus. Ezen a helyzeten mindenképpen változtatnék, ha lehetőségem 

nyílna rá. Ahhoz persze, hogy ezt felelősen végig tudjam csinálni még nagyon sokat kell 

érnem, fejlődnöm, tanulnom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A „beszélő” grafikus 
 

 

 

 

Tizenkét év óta meghatározó egyénisége a vojtinás 

kiadványok arculatának. Szeptember 16-án kiállítása 

nyílt Beszélő firkák címmel bábszínházunkban. Kovács 

Lajossal beszélgettünk.  

 

 

 

Grafikusként, tanárként, zenészként ismernek téged. Melyik területet érzed legközelebb 

magadhoz? 

A zenében tudok leginkább kibontakozni, most úgy érzem. Egyből megszületik bennem, 

szemben egy képzőművészeti alkotással, amelynek a munkafolyamatát tervezés előzi meg. 

Gyerekkoromban autodidakta módon tanultam meg szájharmonikázni. Van egy blues 

zenekarunk, akikkel időnként fellépünk. Anyagi szempontból persze egyáltalán nem éri meg, 

szerelemből zenélünk.  

 

Ezek szerint a zene motivál a leginkább? 

Az életem minden egyes területén – legyen szó zenéről, rajzolásról vagy tanításról – találok 

kihívásokat, amelyek egyformán tudnak motiválni. Mindabban, amit csinálok alapvetően 

introvertált vagyok, ugyanakkor vonzom azokat a helyzeteket, amelyek idegenek az 

alaptermészetemtől. Ilyen például, amikor zenészként színpadon vagyok. Legszívesebben 

elbújnék, de egyúttal jól is érzem magam a közönség előtt.        

 

Grafikusként és rajztanárként milyen út vezetett ideáig?  

A debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában szereztem 

OKJ-s diplomát grafika szakon. Ezt követően a Vojtinába kerültem, ahol a bábszínház 

kiadványainak arculatáért voltam felelős. Munka mellett elvégeztem a Szegedi Egyetem 

rajztanári szakát, majd később a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatója, L. Ritók Nóra (egykori tanárom) hívására az iskola rajztanára lettem, 

ahol hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekekkel foglalkozunk. Az iskolai oktatás 

mellett különböző óvodák felkérésére rajztanítást is szoktam vállalni. 

 

Óvodában rajztanítás, nem korai ez még? 

Akármilyen korosztályról legyen szó, nem hiszek a direkt tanításban. Az érdeklődés 

felkeltésére, játéktársi viszony megteremtésére törekszem, ahol az információátadás a 

legészrevétlenebbül tud megtörténni. Mindig szem előtt tartom a gyerekek képességeit, és 

ehhez mérten adok nekik feladatokat, azt szeretném elérni, hogy élményt, örömöt nyújtson 

nekik a rajzolás.  

Az Igazgyöngyben is ezt az elvet követem. Hagyom hagy dolgozzanak szabadon, esetleg 

ötletet, inspirációt adok nekik. Ha kialakul ez a partnerségi kapcsolat köztem és a diákok 

között a fegyelmezéssel egyáltalán nincs gondom.  

 



Hátrányos helyzetű gyerekek esetében nem is olyan könnyű ezt elérni.  

Én azt hiszem, megtaláltam magam ebben a közegben, elfogadnak, ismernek az ott élő 

emberek. Ez részben annak is köszönhető, hogy a tanítás mellett szociális munkát is végzek. 

Időnként persze úgy érezzük, homokszemeket görgetünk, de ha egy-két emberen tudunk 

segíteni, akkor már megérte.       

 

Külső szemlélőként milyennek látod a grafikáidat?  

Kétféle képalkotás lehetséges: az anyagról szóló vagy a 

dekoratív. Én ez utóbbit képviselem. A Vojtina 

kiadványaihoz készített grafikáimat a gyerekrajzokhoz 

hasonló egyszerűség jellemzi, amelyen a mesei figurális 

elemek és a realisztikus jegyek együtt, egymás mellett 

jelennek meg. Azokon a képeken, amelyeket nem 

megrendelésre készítek, ez a fajta kettősség még erőssebben 

megjelenik. A polgárság és a mesevilág ütköztetése a 

gunyoros, ironikus, szürreális világot hangsúlyozza, ahol 

minden figura egyben szimbólum is.  

Gyakran használom a fekete és fehér különböző árnyalatait. 

Nagyon izgat, hogy ennek a kétféle színnek a segítségével 

milyen drámai hatást lehet elérni.    

 

A kiállítás címe „Beszélő firkák” spontaneitást sugall. Ez volt a vezérlőelv a képek 

válogatásakor is? 

A kiállításon bemutatott képeket többnyire a Vojtina Bábosházi Figyelő és Bábosházi Soroló 

című kiadványok címlapjaiból válogattuk, illetve egy-két olyan grafika, festmény is helyet 

kapott, amelyek nem a bábszínház megrendelésére készültek. A képek mellett installációként 

néhány személyes tárgy is felbukkan, mint például egy utazóbőrönd, szájharmonikák, egy 

fekete kabát…A kiállítás célja, hogy a vojtinás munkáimon túli énemet is egy kicsit 

bemutassuk a nézőknek, a válogatást tulajdonképpen elsősorban ez határozta meg.   

A spontaneitás, improvizáció, játékosság egyébként fontos része az életemnek, mint ahogy a 

szabadság iránti vágyam is.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beszélgetős esték a Vojtina Bábszínházban 

 

Módszerek, stílusok, bábjáték, színházi nevelés, drámapedagógia – többek között ezek azok a 

hívószavak, amelyek köré szerveződik minden hónap egy-egy alkalma. S szót ejtünk még a 

partnerségről, az együttműködésről, a nevelésről, a szolidaritásról, a művészetek erejéről, de 

leginkább a mindennapok kérdéseinek halmazairól. 

 

Terveink szerint egy-egy témához meghívott előadók, hozzászólók segítségével 

beszélgetésekre törekszünk. Az estére várunk pedagógusokat, szülőket, szakembereket, akik a 

megközelítési irányok felvázolása után kérdéseikkel, észrevételeikkel segíthetnek a 

megoldások keresésében, összefüggések teremtésében, vagy akár a tisztán látásban. Az esték 

két részből állnak: a felvetett téma körüljárásából a meghívott előadó vezetésével, majd a 

tematikához előre összegyűjtött kérdések válaszai során kialakult párbeszédből. 

 

Az együttlétek a Vojtina Bábszínház Játszószínházában minden hónap egy-egy estéjén 18.00-

tól 20.00 óráig tartanak. Hét témát tervezünk az évadban. 

 

Belépőjegy ára: 500 Ft/alkalom. 

 

A teljes, hét alkalmas programra klubtagsági belépőt is lehet váltani, melynek ára 2.000 Ft, s a 

Vojtina klubtagokra további kedvezmények várnak: 

- pl. a nyílt főpróbákra meghívót kap,  

- pl. felkerül a Vojtina címlistájára, így az évad során kiállítási és bemutatói meghívóval részt 

vehet a rendezvényeinken, 

- pl. a bábszínház színházi nevelési programjából választhat egy alkalmat, melyen vendégként 

jelen lehet. 

  

A beszélgetős esték tervezett alkalmai: 

 

I. alkalom: 2014. október 27. (hétfő) 18.00 óra 

Vendég: Kiss Virág 

Téma: Művészettel nevelés – művészetre nevelés – művészetterápia 

  

II. alkalom: 2014. november 21. (péntek) 16.00 óra 

Vendég: Orosz Katalin 

Téma: Születésélmény és vonatkozásai, avagy Saját születésem története 

  



  

III. alkalom: 2014. december 15. (hétfő) 18.00 óra 

Vendég: Lipták Ildikó 

Téma: Színházi nevelés és a színház pedagógiája  

  

IV. alkalom: 2015. január 26. (hétfő) 18.00 óra 

Vendég: Platthy István 

Téma: Az eredendő kifejezésmód, a korai gyermekrajz fejlődési folyamat összehasonlító 

elemzése az én-érzetek alakulásával és az ősi képzetekkel 

  

V. alkalom: 2015. február 23. (hétfő) 18.00 óra 

Vendég: Dr. Nagy Mária Magdolna  

Téma: „A művészet fátyol, vagy tükör?” - Mélylélektani ütközések a művészet lényegéről 

jungiánus nézőpontból 

  

VI. alkalom: 2015. március 30. (hétfő) 18.00 óra 

Vendég: Kádár Annamária 

Téma: A pillangó útja: megújulás, átalakulás, szárnyalás 

  

VII. alkalom: 2015. április 27. (hétfő) 18.00 óra 

Vendég: Bódis Zoltán 

Téma: Gyermek, nyelv, költészet, emlékezet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Színházi nevelési tréning a Vojtinában 

 

 

Bábszínházunk művészei zártkörű színházi nevelési workshopon vehetnek részt szeptember 

22-26. között, melynek oktatója a hazai mozgalom alapítójaként számon tartott Kaposi 

László, drámatanár lesz. 

A szakmai továbbképzés részeként két színházi nevelési előadás is meghívást kapott 

bábszínházunkba. Szeptember 23-án 9.00 órától második osztályosoknak tartja a 

Kerekasztal társulata Mézeskalácsház című előadását, melyben a Grimm testvérek 

klasszikusának, a Jancsi és Juliska történetnek újszerű feldolgozása lesz látható, valamint 

szintén aznap, 14.00 órától a Kerekasztal a Stúdió K-val együttműködve mutatja be a felső 

tagozatosokat megszólító Szélben szállók című produkcióját, mely „az elmesélt és elhallgatott 

történetekről, a képzelet és az igazság valóságtartalmáról, nyitott és zárt kapukról mesél”. 

 

 

Játékon és élményen keresztül tanulni 
– interjú Kaposi László drámatanárral –  

 

 

Bábszínházunk művészei színházi nevelési workshopon 

vehettek részt, melynek oktatója a Kerekasztal Színházi 

Nevelési Központ alapítója és rendezője KAPOSI 

LÁSZLÓ volt. 

 

Mit takar a színházi nevelés kifejezés? 

A színház kiváló eszköz arra, hogy rajta keresztül tanuljuk a világot és magunkat. A színházi 

nevelés használható egyrészt arra, hogy a színházat magát ismerjük meg általa, másrészt 

segítséget jelenthet eligazodni a világ más fontos dolgaiban, mint például önmagunk 

keresésében, a másokkal való kommunikációban vagy helyzetek elemzésében.  

Előnye a klasszikus tanórai foglalkozásokkal szemben, hogy a tanulás játékon és élményen 

keresztül történik, ezért sokkal hatékonyabb.  

 

Alkotói és a befogadói oldalról kiknek ajánlható a színházi nevelés? 

Alkotói oldalról elengedhetetlen a színházi indíttatás. Aki nem ért a hangszerhez, ne kezdjen 

rögtön zenélésbe. Ez a színházi nevelésre is igaz. Aki ezzel szeretne foglakozni, amellett, 

hogy birtokában kell lennie a színházművészet eszközeinek, pedagógus (embernevelő) 

attitűddel is kell rendelkeznie, amely nem végzettséghez, sokkal inkább a „jó szülő” 

gyakorlathoz köthető, amikor felelősséget vállalunk a másikért.        

Befogadói oldalról pedig mivel izgalmas, élvezetes tanulásról van szó, mindenkinek ajánlom.  



 

Milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy színházi neveléssel foglalkozó 

szakembernek? 

Ha színészként kezd valaki 

ezzel foglalkozni, 

előfordulhat, hogy 

konzervatív közegben a 

rácsodálkozással fog 

szembesülni. „Nem ez a 

dolga egy színésznek” – 

gondolhatják többen.   

Alkotóként a következő 

kérdésekkel kell 

szembenéznem: vajon 

háttérbe tudom-e szorítani a 

színészi közlésvágyamat, és 

érdeklődéssel tudok-e ránézni a másikra? Meg tudok-e fogalmazni úgy egy problémát, hogy 

azzal ne csak én közöljek valamit, hanem a gyerekeknek is adjak teret a gondolkodásra? 

Megvalósításkor pedig, miután megterveztem a foglalkozást, azt kell mindenekelőtt 

figyelembe vennem, hogy a gyerekekkel együtt tudjak dolgozni, és ne csak formálisan 

mellettük. Az egyik nagy kihívása ennek a folyamatnak, hogy vajon észre tudom-e venni 

színész-tanárként, hogy mi van a másikban, és tudok-e arra kellőképp reagálni?  

 

Milyen változásokat képes előidézni egy foglalkozás a befogadóban? 

Elég sokat idézik színházi nevelésről szóló cikkekben azt a mondatot, „hogy jó esetben ezek a 

foglalkozások gyerekek és fiatalemberek életében életre szóló élményt jelenthetnek”.  

Azt gondolom, hogy a színház önmagában képes hordozni a csodát, változásokat idézhet elő a 

befogadóban. A színházi nevelési foglalkozások ennél még többre képesek. Én jó pár esetben 

láttam a bibliai példát, amikor a néma megszólalt. Egy ilyen alkalommal nyílt meg először a 

többiek előtt például egy kislány, aki fél évig egyáltalán nem beszélt az iskolában. Azt 

szeretném, ha a foglalkozásokon ilyen csodák történnének. Ha kicsit realistább vagyok, akkor 

pedig annyi a vágyam, hogy ne az ezredik levakarható kulturális inger legyünk a gyerekek 

számára, emlékezzenek majd rá évek múlva is, hogy min vettek részt.   

 

Érzel-e különbséget abban, ahogy a mai gyerekek gondolkodnak és viselkednek a húsz 

évvel ezelőtti társaikhoz képest? 

Nem. Ami különbség, az lényegtelen kortünet, nem kellett például szólni a gyereknek, hogy 

kapcsolja ki a mobilját tizenöt évvel ezelőtt. Az ember nem változik olyan gyorsan, mint a 

technikai feltételrendszer, és ami a lényege az nagyjából változatlan. Hasonlóak a problémák, 

ugyanazokat a történeteket meséljük 2500 év óta, esetleg a csomagolásukon változtatunk. Épp 

ezért nem látom a színház permanens válságát és a fokozatos fejlődését sem. Ugyanolyan 

fontos dolgokkal foglalkozik ma is, mint húsz évvel ezelőtt.  



Viszonylag régóta követem figyelemmel a gyermekszínjátszás országos fesztiváljait, és azt 

tapasztalatom, hogy az előadások, amelyek sem nem magasabb, sem nem gyengébb 

színvonalúak ugyanarról szólnak, mint húsz évvel ezelőtt.  

 

Milyen társadalmi problémákat tartasz fontosnak megfogalmazni?   

A színházi nevelési foglalkozásoknak nem 

feltétlenül társadalmi problémákat kell 

vizsgálnia, bár azokra is reflektálhat. A 

makro- és a mikro-környezetből egyaránt 

jöhetnek a feldolgozandó témák. Lokálisan, 

egy adott csoportra fókuszálva is 

beszélhetünk valamiről, akár a foglalkozáson 

részt vett közösség, osztály problémáját is 

vizsgálhatjuk, de elővehetünk egy témát 

pusztán azért is, mert a tanmenetben 

szerepel, vagy mert bennünket foglalkozásvezetőket érdekel.  

 

Milyennek látod a hazai színházi nevelést? 

Állítólag világszám. Sok ország által irigyelt helyzetben vagyunk, jönnek is hozzánk más 

nemzetek diákjai tanulni. Angolszász területen, ahol a szakma alapjait megfogalmazták a 

hatvanas-hetvenes években, ma már hozzánk képest is sokkal kisebb jelentőséggel bír a 

színházi nevelés a különböző kulturális és oktatási törvénymódosítások miatt.  

Nálunk a dráma jelen van az oktatás minden szintjén, a felsőoktatásban éppúgy, mint az 

általános iskolákban. Miután beépült az iskolai gyakorlatba, szép számmal kerülnek 

megrendezésre a témával foglakozó országos fesztiválok is.  

 

Milyen jövőt kívánsz a szakmának? 

Azt vélném a legjobbnak, ha egy országos hálózatot tudnánk kialakítani. Akkora szakmai 

tudás halmozódott fel a színházi neveléssel kapcsolatban, amely kellő alapot nyújt ahhoz, 

hogy egy bábszínházakkal analóg ellátó rendszert építsünk ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Díjat kapott „Batu-tá” 

 

A Vojtina Bábszínház és a Hepp Trupp Társulat együttműködésében 

megvalósuló Batu-tá kalandjai című egyszemélyes, vásári 

bábjátékban nyújtott alakításáért Michel Indali-díjat vehetett át 

Schneider Jankó 2014. szeptember 6-án a XXIII. Kolibri 

Évadnyitó Fesztiválon. A díj névadója, Michel Indali 

Franciaországban élő „műkedvelő bábosként” járta és lakta be 

Európa utcáit, állandó visszatérő vendége volt a Kolibri 

Fesztiváloknak. A díjjal épp ezért olyan produkciókat jutalmaznak, 

melyek a színházi közeg igénylése nélkül, az utcán működni tudnak, 

és a járókelők valamennyi korosztályát képesek megszólítani. 

  

 

Kolozsváron a Tündérléptefű 

 

Cókmók, a morgolódó vándormanó hamarosan a kolozsvári 

gyerekeknek mutatja meg, hogyan is kell kinéznie egy rendes 

szekrénynek. A Puck Fesztiválon, október 13-án, hétfőn román 

idő szerint 9.30 és 10.30 órakor a Kolozsvári Magyar Operában 

lép színre a Tündérléptefű előadásunk főhőse. 

Várunk mindenkit szeretettel! 

 

 

 

 

Fesztiválon a kis December király 

 

 

Irodába járó mérnökünk a minden lében kanál kis December királlyal 

október 15-én, szerdán Kecskeméten mutatkozik be a Magyarországi 

Bábszínházak XII. Találkozóján. Szorítsatok nekik, hogy most is 

sikerüljön győzedelmeskedniük a sárkányok felett! 

 

 

 

 

 

Romániában vendégeskedünk 

 

Közhírré tétetik, hogy Batu-tá és Kulimán legközelebbi ütközetére október 27-én 

Nagyváradon kerül sor, ezt követően október 28-án Boldog képekkel várjuk a város apraja-

nagyját, 29-én és 30-án pedig Cókmók, morgolódó vándormanónk lép színre 

Érmihályfalván és Borson a Tündérléptefű című előadásunkban. 



 

 

 

 

 

 

Varázsceruza 
Gyermekrajz pályázat 

 

 

 
Az évad első Varázsceruza rajzpályázatát a játszószínházban Őztestvérek címmel készülő 

bábelőadásunk ihlette. 

 

Ugye előfordult már, hogy ha valami rossz dolog történt veletek, arra gondoltatok: „Én bizony 

most világgá megyek!”?  A nagyvilágban azonban számtalan veszély is leselkedhet ránk. 

 

Ebben a mesében két testvér a gonosz mostohájuk elől menekül el otthonról, világgá 

indulnak, majd egy sűrű erdőbe érnek. Az erdő veszélyein túl, gonosz varázslatok is 

leselkednek rájuk. 

Szeretnénk, ha azt játszanátok velünk, hogy a testvérpár egyike Ti vagytok! Rajzoljátok le, 

hogy mik történnek veletek az erdőben, hogyan véditek meg egymást, ha bármilyen veszély 

fenyeget benneteket, milyen praktikákat találtok ki, hogy sikeresen megmeneküljetek, és 

kiérjetek az erdőből. 

 

Alkotásaitokat 2014. október 17-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: 

 

Testvérek az erdőben 

 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

legkedvesebbeket. A díjazottak jutalma egy 3 fős családi belépő az Őztestvérek valamelyik 

előadására, valamint az előadásról készült fotómontázs, melyet az alkotók és a színészek 

aláírásukkal látnak el. 

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 

 


