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„Létezik egy pont, amikor nemet kell mondani.” 

avagy 

„Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!” 

 

 - Interjú Perényi Balázzsal a Lúdas Matyi előadás rendezőjével - 

 

Fazekas Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő 

költeményét nem első alkalommal tűzzük 

műsorunkra. A zsarnokság felett győzedelmeskedő 

Matyi története először 1979-ben került 

bábszínpadunkra Giovannini Kornél 

rendezésében, később 1994-ben Pap Gábor 

elképzelései alapján valósult meg asztrál mítoszi 

keretben kibontva. Az idei évadban PERÉNYI 

BALÁZS rendezővel, drámapedagógussal vágtunk 

bele újra az elbeszélés színpadi megjelenítésébe.    

 

Milyen fogalmak jutnak leghamarabb eszedbe a Lúdas Matyi történet kapcsán? 

Leghamarabb a történetben szereplők nevei. Találó a Döbrögi elnevezés, hosszan lehetne 

arról beszélgetni, hogy vajon kinek mit jelent a „döbrögiség” fogalma. Aztán kérdések jutnak 

eszembe. Miért ilyen makacs, kitartó ez a fiú, Lúdas Matyi? Nemcsak a mesét, hanem a 

lélektani olvasatot is látom az elbeszélésben. Létezik egy fiatal, aki meg akarja váltani a 

világot, segíteni akar otthon, első próbálkozásai azonban visszautasításra találnak, ezért az őt 

ért sérelmeken csak akkor tud túljutni, ha igazságot tesz. Az előadás mindenféle mellékszál 

nélkül mutatja be ezt az utat. Ez az a tartalom, ami szerintem közölhető a gyerekekkel, 

akikben még működik a kérlelhetetlen igazságérzet. 

Érdekes kérdés annak az elemzése is, hogy vajon ki a hős? Ki az, aki tesz is azért, hogy egy 

közösségben változzanak a dolgok? Foglalkoztat az anya Matyi közti kapcsolat is. Vajon 

miért nem megy vissza Matyi az anyjához? És amikor megteszi, hogyan változik a kettőjük 

viszonya?  

 

 

Vannak korábbi kötődéseid a Lúdas Matyi történethez. Milyen emlékeket idéznek fel 

ezek benned? 

Sokszor megfordultam diákszínjátszó fesztiválokon, ahol számtalan rossz Lúdas Matyi 

adaptációt láttam, zsűriztem. Dühítettek ezek a félreértett, felszínes színpadi megjelenítések, 

ezért elhatároztam, hogy én magam is megrendezem a diákjaimmal. Így született meg az 

eredeti mese továbbgondolásaként a Kill Döbrögi című előadás.  

Lehetőségem nyílt az egri Harlekin Bábszínházban is színpadra vinni a Lúdas Matyit. A 

Fazekas Mihály által megírt történetet hűen követve Upor László dramaturggal közösen 

alkottuk meg a szövegkönyvet, melynek jellegzetessége, hogy a verbális megszólalások 

helyett a szituációkra helyeződik a hangsúly. Nem „beszélő fejek”, hanem „cselekvő bábok” 

szólalnak meg a színpadon emberi helyzetekben. A vojtinás produkcióban szintén Upor 

Lászlót választottam alkotótársnak. 

 



Mennyiben értesz egyet azzal a sokak által felvetett problémával, miszerint Matyi 

igazságszolgáltatása „túlkapás” abban az értelemben, amikor háromszor veri el 

Döbrögit?  

Ez egy mese, nem érdemes valós helyzetként elemezni. Annak az embernek, aki 

megnyomorítja egy kis közösség életét, bűnhődnie kell, és ezzel együtt végig kell járnia a 

maga kálváriáját. Önbíráskodás Matyi tette? Mondhatjuk azt is, hogy polgári engedetlenség. 

Létezik egy pont, amikor nemet kell mondani. Matyi ezt megteszi. Ez a visszautasítás fontos 

szerepet kap a történetben.  

Sokan ironikusnak vélik, hogy a Fazekas Mihály által írt szövegben Döbrögi megjavul, a 

mesei közegben viszont hitelesen tud mindez megjelenni, mert olyan jó azt hinni, hogy a világ 

változtatható, csak egy ember kell hozzá, aki képes nemet mondani.      

 

 

Említetted, hogy az egri Harlekin Bábszínházban már rendeztél egy Lúdas Matyi 

előadást. Miben más a vojtinás megvalósítás?  

Grosschmid Erik tervezőnek köszönhetően teljesen más világ jelenik meg, mint az egri 

előadásban. Az itt szereplő bábok színesebbek, markánsabbak, messzebbre hatóak, ezért 

erősebb, groteszkebb, vásáribb fogalmazást engednek meg. A színészi játék is egy kicsit eltér 

a korábbitól, hiszen mások veszik kezükbe a bábokat. A történet végigmesélésén, illetve 

Döbrögi és Matyi szituációinak kezelésén azonban nem változtattunk.  

 

 

Az előadást általános iskolás alsó tagozatos gyerekeknek ajánljátok. Miért épp nekik?  

A célközönség az 5-6 évesnél idősebb korú gyerekek. Ők már kellően érettek ahhoz, hogy 

megértsék a történetet, és befogadják az előadást, amelyet élőzenével és hangos effektekkel 

kísér egy három főből álló zenekar. Az óvodás korúak között előfordulhat olyan, aki túl 

zajosnak találná ezt, és megijedne, ráadásul a történet sem igen nekik való. Szinte 

reménytelen vállalkozás olyan előadást létrehozni, amely egyaránt szórakoztató és 

figyelemfelkeltő tud lenni az óvodás és iskolás korosztály számára, nem beszélve a 

pedagógusok, szülők igényeinek a kielégítéséről, akik a gyerekeiket a bábszínházba kísérik.    

  

 

Alkalmanként színházi nevelési feldolgozó óra követi az előadást, amely a látottakat 

értelmezve próbál egy-egy problémát körüljárni a gyerekek közreműködésével. 

Véleményed szerint az előadás milyen fókuszpontokat kínál egy ilyen feldolgozó órához?    

Harmadik, negyedik osztályban, azaz kilenc-tíz éves korukban a gyerekek nagyot változnak. 

Korábban egy abszolút, külsődleges morálban gondolkodnak, miszerint a bűnt, függetlenül 

attól, hogy szándékos vagy szándéktalan, büntetés követ, a felnőtt igazságossága 

megkérdőjelezhetetlen a számukra. Kilenc-tíz éves korukban merül fel bennük először, hogy a 

szülő is tévedhet, ezzel együtt az is elkezdi foglalkoztatni őket, hogy vajon mit tehetnek, 

tehetnek-e egyáltalán valamit ebben az esetben. Negyedik osztályos korukig hatalmas 

igazságérzettel bírnak, muszáj, hogy helyreálljon a rend a világban számukra.            

Idősebbek számára a mániás ember személyiségének problematikáját vetheti fel az előadás. 

Hogy teszi fel az életét valaki egy valamire? Miért nem foglalkozik mással?  

Az anya-Matyi kapcsolata is elemzés tárgya lehet. Vajon miért csak azután tér vissza az 

anyjához Matyi, miután kiköszörülte a csorbát?   

 

 

 

 

 



Drámatagozatos iskolákban tanítasz, több alkalommal rendeztél színházi nevelési 

előadást. Honnan az érdeklős a drámapedagógia iránt? 

Eredetileg magyar-történelem szakos tanárként végeztem, a véletlen hozta úgy, hogy 

drámapedagógiával kezdtem foglalkozni. Volt persze némi előzménye annak, hogy végül itt 

kötöttem ki. Diákszínjátszó-körbe jártam fiatal koromban, ott tapasztaltam meg először 

mennyire nagyszerű dolog a színház, ez az érzés azóta sem változott bennem. Szeretem a 

munkámat.   

  

 

Hogyan kerültél kapcsolatba a bábszínházzal? 

Drámapedagógusként dolgozom, de időnként társulatok, kőszínházak kérésére előfordul, hogy 

rendezek is. Első ilyen jellegű munkáim egyike a KÁVA Kulturális Műhellyel és a 

Kerekasztal Színházi Nevelési Központtal volt, rendeztem azóta ifjúsági előadást Tatabányán 

és a Kolibri Színházban is.  

Az egri Harlekin Bábszínház egykori igazgatójának, Lengyel Pálnak köszönhető, hogy 

közelebbi kapcsolatba kerültem a bábos műfajjal. Pali látva egy diákszínjátszó-fesztiválon a 

János vitéz című, nagy energiákat megmozgató előadásomat, meghívott magukhoz rendezni. 

Ebből a felkérésből született a Lúdas Matyi. Azóta a KÁVÁ-nak is rendeztem egy színházi 

nevelési foglalkozást, amelyben szintén bábokkal játszottunk, illetve a pécsi Bóbita 

Bábszínházban néhány évvel ezelőtt a Brémai muzsikusok történetének alapján a Tettyei 

muzsikusokat vittem színre. Ha jól számolom, a vojtinás rendezésem a negyedik bábos 

előadásom.   

 

 

Más rendezői hozzáállást igényel egy bábelőadás színpadra állítása, mint amikor 

„élőszínészekkel” dolgozol? 

Teljesen, már csak abból a szempontból is, hogy alapvetően különböző a ritmusuk. Sokkal 

energikusabban, dinamikusabban, könnyedebben próbálok, amikor „élőszínészeket” 

instruálok, bábelőadás rendezése esetén úgy érzem, annak a megszervezése, hogy ki mit fog 

meg, és mikor, megfegyelmezi az alkotói energiát.   

Akármilyen próbafolyamatra érkezem mindig van egy erős gondolatom arról, mit akarok 

színpadra vinni, emellett mindig kíváncsi vagyok arra is, hogy vajon mit tesznek hozzá ehhez 

az elképzeléshez a színészek, tulajdonképpen belőlük dolgozom.  

Az a tapasztalatom, hogy egy bábelőadás rendezőjének sokkal felkészültebbnek kell lennie, és 

pontosabban kell tudnia, mit akar látni egy „élőszínészekkel” dolgozó rendezőhöz képest. Az 

már más kérdés, hogy vajon mikor engedheti be a színészi invenciót, amitől az egész előadás 

életre kel? Rendezőként nem dönthetek el mindent egymagam, teret kell tudnom adni a 

színészeknek is. Nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni.  

A bábelőadások példaértékűek lehetnek a nem bábokkal dolgozó színházaknak a 

koncentráltság tekintetében. Nem lehet ugyanis olyan pillanat, amivel nem tudsz elszámolni, 

amikor nem tudod, mit csinálsz bábszínészként. Minden helyzet érvényességét meg kell 

teremteni, különben szétesik, meghal a báb.  

 

 

Milyennek tartod a bábszínházak szakmai felkészültségét? 

Nagyon komolynak látom azt az utat, amit bejártak. Nem egypólusú az ország bábmezőnye, 

hat-hét olyan társulat is működik, akiktől évente lehet várni értékes alkotásokat. Az idei 

POSZT válogatójaként erős szándékom volt, hogy bábelőadásokat is beválogassak, de nem 

volt szerencsém, mert azok, amelyeket a legértékesebbnek tartottam többnyire felújítások 

voltak. A vojtinás A kis December király, a szombathelyi Baltasar Espinosa, a budapesti Tíz 

emelet boldogság, és a kecskeméti Hamupipőke című előadások nyerték el leginkább a 

tetszésemet.     



Milyen színház áll hozzád közel? 

Ami megszólít, közölni akar valamit, kérdéseket tesz fel, és számol azzal, hogy a néző milyen 

problémákkal birkózik épp. Az a színház is közel áll hozzám, amely nem feltétlenül a mély 

tartalmi mondanivalójával kíván nézőként bevonni, hanem a fergeteges játékával, 

energiájával. Bármilyen műfajú előadást szeretni tudok, ha azon érzem az alkotók 

közlésvágyat, örömjátékát.  

 

 

 

Perényi Balázs 
Drámapedagógus, rendező 

Drámapedagógusként dolgozik az év nagy részében, évente egy-két alkalommal azonban 

kőszínházak, bábszínházak felkérésére rendez is. Jelenleg a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem DLA hallgatója, valamint az intézmény színházi nevelés képzésének, és a Pannon 

Egyetem kurzusának oktatója. Színházzal foglalkozó cikkei, kritikái 1996 óta jelennek meg 

különböző szakfolyóiratokban. Az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) 

versenyprogramjának válogatója volt Balogh Tibor kritikus mellett. Három lányával és 

feleségével Budapesten él.  
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„Mindig megtöröm (néha csak megropogtatom) a köznapi hangzást és 

nyelvi logikát.” 

 

  

„Hociság, cukrinkó, adsza!”…nyelvi tornamutatvány, ahogy 

UPOR LÁSZLÓ a szavakat csűri-csavarja Lúdas Matyi című 

legújabb előadásunk dramaturgjaként. Hogy hogyan születnek 

ezek a „köznapi hangzástól és nyelvi logikától” eltérő játékos, 

ritmusos szövegek interjúnkból kiderül.  

  

  

(Fotó: Heller Gábor) 

 

Milyen szempontok voltak számodra fontosak a szöveg írásakor? 

Nem szeretném, ha az előadásban pusztán bábformájú „beszélő fejek” mozognának. Bábok 

cselekszenek, a szöveget bábok szólaltatják meg, ezért nem is akartam hosszú párbeszédeket, 

kerek emberi mondatokat adni a bábszájakba. Ellenkezőleg: olyan nyelvet próbáltam társítani 

hozzájuk, amely pont annyira különbözik a mi beszédünktől, amennyire a bábok különböznek 

tőlünk. Másrészt ezzel olyan ritmus- és tónusajánlatok járnak, amelyek a cselekvés anyagát, 

ritmusát meghatározzák, miközben remélhetőleg inspirálják a figurákat és az őket mozgató 

színészeket. Mert azért persze mindenki elmondhatja: „a báb én vagyok”. A kör jól zár. 

 

 

 

Minden bábdarabodra jellemző ez a nyelvhasználat? 
 

Nem olyan sok még az a „mind” – 

rém lassan írok –, de igen, mindig 

próbálok odébb rugaszkodni a 

megszokottól, mindig megtöröm 

(néha csak megropogtatom) a köznapi 

hangzást és nyelvi logikát. Ha egy 

bábnak lehet méteres orra, a teste 

lehet kancsó vagy kosár, ha egy darab 

fa vagy egy lebbenő tüll 

átlelkesíthető, miért ne lehetne a 

szónak is görbe füle, sűrű 

vesszőfonata, miért ne koppanhatna-

lebbenhetne a mondat? De azért 

darabról darabra sok a különbség: minden az adott történettől, a választott bábtechnikától 

függ. Máskülönben az alkotótársakra (az élő és az életre keltendő alakokra) pusztán 

ráerőltetnék valami „különös izét” – az pedig egyszerű különcködés, írói magamutogatás. 

 

 

 



Hogyan születnek meg ezek a „köznapi hangzástól és nyelvi logikától” eltérő játékos, 

ritmusos szövegek? 

Amíg nem hallom, nem látom a sajátos ritmusokat, hangszíneket, játéktónusokat, 

mozdulatokat, addig nem is tudok írni, legfeljebb firkálni; addig a történet sem akar 

összeállni, még akkor sem, ha valaki más történetét mesélem újra. Gondolom, ezt más is pont 

így megtapasztalja. Nincs ebben semmi misztikum, addig kínlódom az építőkockákkal, amíg 

hirtelen olyat nem mutatnak, aminek magam is megörülök. Ez a kínlódás persze igazából 

játék. Játszom a formákkal és a színekkel – könyörgök hozzájuk, becézem (vagy néha 

kicselezem) őket –, ahogy minden gyerek, meg játékos kedvű nemgyerek. 

 

 

Ez mindig adja magát, jön automatikusan? 
 

(Fotó: Korniss Péter) 
 

Többször jártam már úgy, hogy 

felkérésre boldogan-bátran 

belevágtam egy jól ismert mese 

bábosításába, aztán rémülten 

láttam, hogy a történet hiába 

tanulságos, hiába fordulatos, 

egyáltalán nem dramatikus, vagy 

sehogyan sem kínál bábos 

megjelenési lehetőséget. Akkor 

aztán kénytelen vagyok addig 

gyötörni magamban a különféle 

elemeket-motívumokat, amíg 

megtalálom azt az elrajzoltságot-

elrajzolhatóságot, amivel már 

tudok mit kezdeni. Mániám, hogy legyenek folytatható, egymásra előre- és hátrautaló 

motívumok, minden hangmagasságnak, mozdulat-ajánlatnak meglegyen a párja-párhuzama, 

magyarán: az egymás mellé illesztett dolgok többet adjanak ki az elemek puszta összegénél. 

A munka közben fölgyülemlő vázlathegyek egyáltalán nem mindig egeret szülnek. De ha már 

egér: a Vojtinában évek óta fut az „Iciripiciri” (Iciri-piciri mesék című előadásunk 

dramaturgja szintén Upor László volt. – szerk.). Móricz Zsigmond verses meséihez szinte egy 

szót sem írtam hozzá (na jó, kicsit azért csaltam…), mégis rengeteget szöszmötöltem-

vacakoltam, amíg úgy tudtam egymás mellé csipeszelni a különálló történetkéket, hogy ne 

csak lógjanak egy madzagon, mint a mosott ruha. Az efféle munka nem mindig látványos, 

mégis megéri. Közben rém fontos, hogy a mese – akárhogy fordul is – ne legyen 

„szájbarágós”, ne akarjon kioktatni. Mert nem (csak) tanulni megyünk színházba. 

 

 

Mi a helyzet a Lúdas Matyi történetével? 
Nagyon hatásos, de problematikus is. Felemelő, ugyanakkor didaktikus, „egyirányú” történet. 

Hatalmas igény és nagy szükség van persze az efféle egyértelműségre, de az is igaz, hogy 

nem minden életkorban egyformán hiteles. Nagy történet a hősi ellenállásról, arról, hogy az 

igazság győzedelmeskedhet, a gaz elnyomót meg lehet büntetni, de nem problémátlan, mert 

fölvillan benne az önbíráskodás, a túlméretezett bosszú gesztusa is – és nem vagyok benne 

biztos, hogy ezt így tisztán, szép példaként kell a gyerekek elé állítanunk. 

 

 

 



Ezt a kritikát nem igazán véltem felfedezni az adaptációban. Tudatos döntés volt, hogy 

nem reflektáltál erre a problémára? 
A döntés abszolút tudatos. Sokat vitatkoztunk ezen – és nem csak a rendező Perényi 

Balázzsal. Végül arra jutottunk, hogy a nagy katarzist nem vehetjük el a kicsi nézőktől, és 

bizonyos életkor alatt összetettebb problémák felvetésével nem is volna szerencsés 

megterhelnünk a gyerekeket. De a vitát „a színfalak mögött” tovább folytatjuk. Másrészt nem 

teljesen igaz ám, hogy ez a kérdés sehogyan sem épült be a darabba. Ha például jól 

megnézzük a három verés mikéntjét, illetve a Döbrögi-Matyi párostörténet alakulását (a 

lezárásról nem is beszélve) észrevehetünk ezt-azt. 

 

 

Milyen fő dramaturgiai pontokat tartottál fontosnak megtartani az eredeti műből? 
Elejétől a végéig elmeséljük a történetet. Tulajdonképpen minden maradt, ahogy volt. Úgy is 

mondhatjuk: aki rég olvasta, talán föl sem fedezi, hogy nem egy az egyben Fazekas Mihály 

változatát látja. De persze az ördög (amiként az angyal is) a részletekben lakozik… Kicsit 

hozzáragasztottam Matyi anyjának a figurájához illetve az anya-fiú szálhoz, sokat elvettem a 

mesélés-mesélgetés folyékonyságából, kicsit hepehupásabbra-szálkásabbra hangszereltem, 

néhol megbohócosítottam. A szöveget a töredékére redukáltam, illetve bábra törtem, 

„följátékosítottam”. Sokhelyütt önmagában teljesen értelmezhetetlen hangok, ritmizált 

hangutánzók, vagy halandzsaszövegek helyettesítik a mondatokat, viszont zavar nincs: a 

„beszélő” szándéka mindig egyértelmű. És remélem, a közönség is belemegy a játékba, 

hagyja magát elszórakoztatni. 

 

 

A szövegalkotás mennyire tekinthető a rendezővel való közös gondolkodás 

eredményének? 
A történet, a dialógus és a színpadi térszerkezet nagyjából egyszerre – de legalábbis 

párhuzamosan – formálódik. Az ember nem szöveget ír, hanem előadást – eközben viszont 

minimum figyelembe veszi a rendező elképzeléseit. Magyarán: az első pillanattól együtt 

gondolkozunk, aztán persze mindketten (illetve a tervezővel együtt mindhárman) elvonulunk 

a magunk sarkába rövidebb-hosszabb időre, hogy később újra találkozzunk. Szóval tyúk és 

tojás kéz a kézben fejlődik – hogy ezzel a szépen elbábozható képzavarral éljek. De nem 

akarom megkerülni a kérdést. Azt hiszem, jó darabig én vagyok a kezdeményezőbb – ha úgy 

tetszik erőszakosabb –, aztán ez fokozatosan megváltozik, eljön a tervező, a rendező, a 

színészek ideje. De nem hagyom magam, újra és újra visszatérek ilyen-olyan ötletekkel. 

Ismerős? 

 
 

 

 

Upor László 
Dramaturg, műfordító, egyetemi oktató. Hivatásos „kőszínházak” társulatával és alternatív 

alkotókkal, valamint fizikai- illetve bábszínházakkal egyaránt dolgozik. Ötvennél több 

drámát, valamint számos regényt és tanulmányt fordított. Rendszeresen ír színházról és 

filmről. Eddig két színházi tárgyú könyve jelent meg. Az utóbbi években egyre több 

bábszínházi felkérést vállal szerte az országban. A Vojtinában a Lúdas Matyi a harmadik 

munkája. 

 

 

 

 



„Minden előadás tervezésekor az új utakat keresem.”  

 

 

 

Kosárból lett anyafigura, mindent elnyelni tudó Döbrögi 

báb, gurulva közlekedő „asztalok”. Ízelítőül néhány példa 

legújabb előadásunk, a Perényi Balázs rendezte Lúdas Matyi 

látványvilágából. Aki pedig mindezt színpadra álmodta 

GROSSCHMID ERIK díszlettervező.  

 

 

Mesélj a Lúdas Matyi előadás alkotófolyamatának rád eső részéről. Mennyiben kaptál 

szabad kezet terveid megvalósításában? 
Az előadás színpadképének és bábjainak tervezését a már kész rendezői és írói koncepció 

alapján kezdtem el kibontani. Az volt az elképzelés, hogy Lúdas Matyi és Döbrögi világát 

kétpólusú játéktérben mutassuk be. Fontos szempont volt épp ezért az is, hogy a díszletelemek 

párhuzamosan zajló események ábrázolására is lehetőséget tudjanak adni. Az előadásban két 

félbevágott „asztal” jeleníti meg a különböző helyszíneket. Azért döntöttem ezek mellett, mert 

egyrészt könnyedén variálható általuk a térszerkezet, másrészt az „asztal” lapjának magassága 

megfelelő láthatóságot biztosít a báboknak. 

 

 

 

Perényi Balázs néhány évvel ezelőtt már megrendezte Lúdas Matyi történetét az egri 

Harlekin Bábszínházban. Láttad-e akkoriban az előadást, és ha igen, mennyiben hatott 

rád? 

Az előadást magát nem, csak egy pár perces összefoglalót láttam róla az interneten. 

Egyáltalán nem befolyásolt a munkámban, mivel teljesen más formát választottam. Az egri 

produkció klasszikus „fekete színházi” közegben született, a mostani elvontabb, és 

absztraktabb nyelven szólal meg, amelyben helyet kap a távol-keleti bábtechnikaként ismert 

bunraku is. 

 

 

 

Milyen szempontok voltak fontosak számodra a bábok 

tervezésekor? 
Különböző mozgatási technikákat igényelnek a bábok, 

amelyek közül a Matyi figurája a legmozgékonyabb, 

Döbrögi hozzá képest egy tehetetlenebb alak. Tervezéskor a 

szereplők tulajdonságai mellett, az egyszerűséget tartottam 

szem előtt. Többnyire különböző hétköznapi tárgyakból 

(kosár, fakanál), minimális népi motívumok és formák 

felhasználásával készültek a bábok. 

 

 

 

 

 



Az alkotófolyamat mely része jelentette a legnagyobb kihívást? 
Az idővel való küzdelem mindig a legnagyobb kihívás számomra. Minden előadás 

tervezésekor az új utakat keresem, soha nem születik két egyforma báb, kimeríthetetlenek a 

lehetőségek. A Lúdas Matyi esetében a kihívást az jelentette, hogy olykor sokkal több bábnak 

kell jelen lennie, mint színésznek, ezért fontos volt, hogy a bábok mozgatójuk nélkül is 

képesek legyenek önállóan megállni, ugyanakkor legyen szabad mozgásuk, külön-külön 

játékuk. 

 

 

 

 

Grosschmid Erik 

Díszlet-, báb- és jelmeztervező, szcenikus 

 

Végzettsége ötvös. 1994-2000-ig volt tagja a kecskeméti Ciróka Bábszínháznak. Kitanulva a 

szakmát kezdetben Mátravölgyi Ákossal, később egymagában járta, és járja azóta is az ország 

bábszínházait tervezőként. Bábelőadások mellett évente egyszer nagyszínpadi darabok 

tervezésével is foglalkozik. Munkáinak száma ötven fölött van, tizenhat közülük a Vojtina 

Bábszínházhoz kötődik (mint pl. Aliz, Fülemüle, Tótágas). Munkáját 2013-ban Blattner Géza-

díjjal ismerték el. 

 

 

 

Bábszínpadon a "nyughatatlan" énekesnő 

 

 

Új bábszínészt köszönthet társulatunk Csató Dóra 

személyében, aki a nemrégiben elbúcsúztatott Vad Rékát 

váltja a játszószínházi előadásokban.  

 

Tökéletes napok 
Ha egy idegen embernek kellene három tulajdonságot megemlítenie magáról az őszinteséget, 

közvetlenséget és az állatok (különösen a kutyák) szeretetét említené. Pozitív tulajdonságai 

közé sorolja a kitartást és az optimizmust, ugyanakkor zavarja, hogy időnként nem 

rendelkezik kellő önbizalommal. Leginkább a környezetében lévő emberek és az őszinteség 

motiválja, „ha emberileg minden klappol, akkor nincs olyan élethelyzet, amit ne lehetne 

megoldani.” – vallja. 

Tíz évvel ezelőtti önmagát a következő szavakkal bátorítja: „Ugyan nem az valósul meg, amit 

gondolsz, de ettől ne félj! Ne korlátozd magad, légy bátrabb, és minden rendben lesz!” 

Arra a kérdésre, hogy milyen lenne egy tökéletes napja, széles mosoly a válasz, a mostaniak 

pont ilyenek a számára, talán csak az múlná felül, ha egy tengerpart mellett tehetné mindezt. 

Jövőre vonatkozó terveiben a családalapítás, tanulmányainak befejezése szerepel, szeretné 

ugyanakkor, hogy a Nyughatatlan zenekar, amelyben énekesként és zenészként egyaránt 

fellép, minél szélesebb körben ismertté váljon.   

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:babszinpadon-a-qnyughatatlanq-enekesn&catid=37:hirek-roeviden


Megvalósult álmok 
Egy álom vált valóra Dóri számára, amikor a kislány kora óta rajongott bábszínház 

társulatának a tagja lett. Annak idején debreceni lévén, nem múlhatott el egyetlen vasárnap se, 

hogy ne a Vojtina darabjait nézze elbűvölten, amelynek dallamait a mai napig fel tudja idézni. 

Zenei érdeklődését édesapjától örökölte, aki jelenleg is a debreceni Replika rockegyüttes 

tagja. Gitározni először tőle tanult, majd a Rocksulihoz csatlakozva kiderült, hogy énekesként 

is megállja a helyét a színpadon. 

Egy időre mellőzve a zenélést jogi tanulmányokba kezdett, mellyel párhuzamosan Budapesten 

vállalt munkát irodavezetőként. Négy évvel ezelőtt, ahogy ő fogalmaz egy váratlan szerencse 

folytán újra bekerült a zenei vérkeringésbe, a Nyughatatlan zenekar tagja lett, közel egy éve 

pedig otthagyva Budapestet kedvese, Arany Zoltán kedvéért, aki nem mellesleg szintén a 

Vojtina társulatának a tagja, Debrecenbe is visszaköltözött. 

A zenekarról így nyilatkozik: „Először azzal sikerült felhívnom magamra a figyelmet, hogy 

rajongóként végigénekeltem az egyik koncertjüket, 

aztán egy beszélgetést követően meghívást kaptam 

egy próbaéneklésre, amely alapján felkértek az 

együttesbe. Úgy kezdődött, mint egy álom, ahogy a 

Vojtinához való csatlakozásomat is most annak élem 

meg.” 

A Nyughatatlan zenekar az azonos című, Johnny 

Cash emlékét felidéző film hatására született. Az 

altercountry, rockabilly stílusban játszó együttesnek 

a fiatal és az idősebb korosztályból egyaránt vannak 

rajongói. (A zenekarról bővebb információk a http://www.anyughatatlan.hu/zenekar.html 

linkre kattintva érhetők el.) 

 Arra a kérdésre, hogy a saját erejéből elért sikerek közül melyik tölti el a legnagyobb 

büszkeséggel, gondolkodás nélkül a zenekarba való belépését említi Dóri. Édesapja mellett 

Nagyváradi Nelli, énekesnek köszönhet még sokat, akinél tovább képezte énekhangját. 

Személyes és zenei példaképeit közvetlen környezetében, családja és barátai körében találta 

meg. 

 

 

Kihívás előtt 
Bár Dóri számára nem idegen a színpad, bábszínészi tapasztalatok híján nagy kihívást 

jelentett a játszószínházi előadások szerepátvétele. „Színészként még soha nem léptem 

színpadra, báb sem volt még eddig a kezemben, kevés időnk volt ráadásul a próbákra is, ami 

azonban lehet, hogy nem annyira nagy baj, legalább nem volt lehetőségem túlagyalni a 

dolgokat. Nagy megnyugvással tölt el, és sok inspirációt ad ugyanakkor a többiek segítsége.” 

A változásokra kihívásként tekint, aminek szeretne megfelelni, a Vojtina Bábszínháztól kapott 

felkérést most épp ilyen fordulatként éli meg. Interjúnk végeztével nem sokkal elsőként 

átöltözve várta a Hol jártál, báránykám? próbájának kezdését. Szívből bízunk benne, hogy 

örömét leli majd a nálunk játszott előadásokban! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.anyughatatlan.hu/zenekar.html


Nagyváradi vendégek 

 
 
Március első hetében a nagyváradi Szigligeti 

Színház Lilliput Társulata vendégeskedik a 

Vojtina Bábszínházban a „Kormos képpel 

mutogat” című bábelőadással. 

Kormos István magyar népmeséiből hármat 

használ fel az előadás: az első egy ostoba 

farkasról, a második egy furfangos parasztról, a 

harmadik pedig egy csudamód táncoló kecskéről 

szól. A három mesét összefűzi Kormos István 

csodálatos verses szövege, valamint a zenei 

világ, melyet a színészek élőben játszanak 

hangszereiken. 

 

Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat 3 éves kortól március 3 és 8. között az előadásra! 

  

 

„Boldog képek” vendégségben 

 

A Boldog képek című előadásunkkal március 4-én 

és 5-én a szombathelyi Mesebolt Bábszínházban 

vendégeskedünk két előadás erejéig, majd ezt 

követően ugyanezzel az előadással Kaposvárra 

látogatunk, ahol március 8 és 19. között a Báb-

Szín-Térnél játszunk tíz előadást a gyerekeknek. 

 

 

 

 

Bábfórum a Vojtinában 
 

 

Április 18-án (szombaton) zajlik a Vojtina Bábszínházban a Hajdú-

Bihar Megyei Bábfórum a Nemzeti Művelődési Intézet, a Szín-Báb 

Egyesület és bábszínházunk szervezésében. Megyénk óvodás és 

általános iskolás bábcsoportjai mutatkoztak be évről-évre ilyenkor 

színpadunkon. A rendezvényt Dombi Ildikó, a Nemzeti Művelődési 

Intézet főosztályvezetője nyitja meg 10 órakor. 

Az évente meghirdetett fórum idei 12 bemutatóját Salaczné Faludi 

Anna a Szín-Báb Egyesület elnöke, Dr. Boros Béláné dramaturg és 

Asbóth Anikó bábszínházunk igazgatója értékeli, minősíti. A zsűri által 

legjobbnak ítélt előadás Egerben, az Országos Gyermekbábos 

Fesztiválon képviselheti megyénket. 

 



Gördeszkán a Vojtina 

 
 

Kilencedik alkalommal rendezi meg a Csokonai Színház a kortárs magyar drámák 

seregszemléjét, a "DESZKÁT" 2015. 

március 16. és 22. között. Az idei fesztiválon 

másodszor jelentkezik a kortárs magyar 

szerzők gyerekeknek szánt darabjait 

bemutató GÖRDESZKA elnevezésű 

szekció. Bábszínházunk a Szélike 

királykisasszony című előadásával szerepel a programban, valamint négy színvonalas 

gyerekelőadásnak és egy szakmai kerekasztal-beszélgetésnek is helyet ad. 

 

 

GÖRDESZKA Program: 

 

Időpont Előadás címe Előadás helyszíne Előadó társulat 

17. kedd 

9.00 óra és 

14.00 óra 

Semmi 

(tantermi színházi 

nevelési előadás) 

Csokonai Színház 

Balett terem 
Hevesi Sándor 

Színház 

Zalaegerszeg 

18. szerda 

14.00 óra 
Hamupipőke Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Ciróka Bábszínház 

Kecskemét 

16.00 óra Semmi Csokonai Színház 

Nagyszínpad 
Budapest 

Bábszínház 

Budapest 

19. csütörtök 

10.00 óra 
Hanyistók, avagy a 

grófkisasszony és a 

lápi szörny 

története 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Vaskakas 

Bábszínház 

Győr 

20. péntek 

10.00 óra 
Szélike 

királykisasszony 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Vojtina Bábszínház 

Debrecen 

14.00 óra A dühös lovag Csokonai Színház 

Víg Kamaraszínház 
Csokonai Színház 

Debrecen 

21. szombat 

10.00 óra 
Dobronka cirkusz, 

világszám! 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Mesebolt 

Bábszínház 

Szombathely 

22. vasárnap 

10.00 óra 
Tíz emelet 

boldogság 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Budapest 

Bábszínház 
Budapest és a 

Mesebolt 

Bábszínház 

Szombathely 

 

 Jegyek elővételben a Csokonai Színház jegypénztárában, valamint az előadások kezdete előtt 

a helyszíneken is válthatóak. 

A Szélike királykisasszony című előadásra CSAK a Vojtina Bábszínházban válthatóak jegyek. 

A jegyek ára 1.000 Ft/fő, három vagy többfős családok részére családi kedvezménnyel 

800 Ft/fő. 

A DESZKA fesztivál részletes programja és az előadásokról minden információ itt olvasható:  

http://csokonaiszinhaz.hu/deszka/ 

http://csokonaiszinhaz.hu/deszka/


Szakmai kerekasztal beszélgetés: Színpadon születő szöveg? 

Időpont: 2015. március 22. (vasárnap), 11.30 óra 

A beszélgetés apropóját a győri Vaskakas Bábszínház által útnak indított dráMAI mesék – 

kortárs magyar gyerekdarabok című könyvsorozat adja, mely hiánypótlóként jelent meg a 

hazai könyvpalettán, és méltán váltotta ki a szakma elismerését. A hétkötetesre tervezett 

sorozat célja a bábszínházakban előadott darabok terjesztése, rögzítése. A kötet kapcsán 

szakmai meghívottak elemzik a hazai bábdarabírás helyzetét, perspektíváit, különös figyelmet 

szentelve a kortárs szövegek színpadi megjelenítésének. 

A beszélgetés résztvevői: Gimesi Dóra, Fige Attila, Kolozsi Angéla, Nagy Viktória, 

Tengely Gábor, Láposi Terka, valamint a DráMai Mesék szerkesztője, Markó Róbert. 

 

A beszélgetés moderátora: Papp Tímea, a kötet egyik szerkesztője. 

 

 

 

 

Bábszínházi Világnap 
2015. március 21. 

 

2015-ben a magyar nyelvű bábosok második alkalommal, szokatlan 

körülmények között mutatják be a műfaj sokszínűségét. 

Bábszínházak, független társulatok, oktatási intézmények, és 

szakmai szervezetek ünneplik március 21-én a bábszínházi 

világnapot. Lesznek programok városi főtereken és 

könyvesboltokban, piacokon és tömegközlekedési eszközökön.  

S hogy miket tervez a Vojtina Bábszínház ezen a napon azt 

megtudhatjátok, ha a bővebben gombra kattintotok! 

 

Az eseménysorozat célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar nyelvű bábművészetre, 

annak sokszínűségére, intézményeire és független társulataira, a régóta pályán levőkre és a 

legfiatalabb generációra, így ez a nap az összes magyarországi és határon túli, kő- és 

független bábszínház közös ünnepe. Határon innen és túl több mint húsz településről több 

mint negyven társulat, csoport, oktatási intézmény, szakmai szervezet csatlakozott, akik 

maguk találják ki és alakítják saját városukhoz a programokat. A Világnapi ünnep 

kezdeményezője és koordinátora a Budapest Bábszínház, fővédnöke dr. Áder János 

köztársasági elnök. 

  

 

 

 



A Vojtina Bábszínház programjai Debrecenben ebből az alkalomból: 

 

a Mesebolt Bábszínház Dobronka cirkusz, világszám! című vendégelőadása, 

a DESZKA Fesztivál keretében 

Helye: a Vojtina Bábszínház színházterme 

Ideje: 10.00 órától 11.00 óráig  

 

 

„Kiment a ház az ablakon” bábjátszótér 
A bábszínház külseje színpaddá változik! A színpadon egy balerina, egy huszár, egy bohóc és 

egy ördög szerepel, akiknek a gyerekek arcukat kölcsönözhetik. Megtölthetik élettel az előre 

berendezett Manóvilágot, Királyságot és az Ördögök, és boszorkányok világát. A mesei 

világokba beléphet a járókelő, jelmezbe bújhat és fényképeket készíthet. 

Valamint egy szabadtéri bábkiállítás is várja a Vojtina előtt az erre járókat. 

Helye: a Vojtina Bábszínház előtti tér 

Ideje: 9.30 és 14.00 óra között  

 

Bábtérítő, avagy a kiállítás lábra kel 

Interaktív, utazó bábkiállítás, amellyel ha találkoztok, kézbe vehetitek bábjainkat!  

Helye: Debrecen – Piac u. – a Vojtina Bábszínháztól a Csonka templomig  

Ideje: 12.00 és 13.30 óra között 

  



Bábbújócska könyvek között 

Bábok segítségével ismerkedhettek meg gyermekkönyvekkel! 

Helye: Debrecen – Fórum Bevásárlóközpontban lévő Libri Könyvesbolt (Csapó u. 30.) 

Ideje: 14.30 és 16.30 óra között 

 

 

 

Előadás két és fél nap alatt 

 

Bábszínészeink közül hárman is részt vettek a 

március 26-29. között megrendezett II. Bábos 

Drámaíró Versenyen Békéscsabán, amelyen 

három író Bertóti Johanna, Kolozsi Angéla, 

Szabó Attila arra vállalkozott, hogy csütörtök 

estéről péntek reggelre virradóra egy 

egyfelvonásos drámát ír a Békés Megyei Hírlap 

egyik cikke alapján (Hagyomány lett a Cseppnyi 

Önbizalomból). Miután megszülettek a darabok 

Antal Attila, Csató Kata és Kovács Petra 

rendezők bábszínészekből, színészekből álló ötfős 

csoportjaikkal két és fél nap leforgása alatt 

állították színpadra a műveket. A vasárnap három 

órakor bemutatott előadásokat szakmai zsűri 

értékelte. A legjobb drámaíró díját Szabó Attila 

Győző és a Koffertigrisek című darabjával nyerte. 

A sokféle díj között mi is büszkélkedhetünk eggyel, Nagy Mónikát választották a legjobb 

vendégszínésznek. 

Bővebb információk: http://babosdramairo15.blog.hu/ 

 

 

 

A beszélgetős esték utolsó két alkalma 

 

A beszélgetős esték hatodik alkalma: 2015. március 30. (hétfő) 18.00 óra 

Téma: Színházi nevelés - drámapedagógia - színház-pedagógia 

Meghívott vendég: Lipták Ildikó, színész-drámatanár, a Kerekasztal Színházi Nevelési 

Központ alapító tagja 

http://babosdramairo15.blog.hu/


„Ha színház, akkor tudjuk, mit kell érteni alatta. De hogy jönnek a színészek ahhoz, hogy 

neveljenek is?... 

A színházi nevelési program magas művészi színvonalon kidolgozott színházi előadásból és a 

nézők – általános iskolai vagy gimnáziumi diákcsoport – aktív részvételére épülő feldolgozó 

részből áll. A foglalkozásokon színészként és drámapedagógusként egyaránt képzett színész-

drámatanárok mindig egy osztálynyi csoporttal dolgoznak, hogy minden egyes vélemény, 

ötlet, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon. A színházi nevelési foglalkozások 

mindig fontos társadalmi, erkölcsi, emberi problémák köré épülnek. Az előadást megelőző, 

megszakító, vagy azt követő feldolgozó részekben a fiatalok színházi és dramatikus 

munkaformákat használva, gyakran szerepbe bújva, megélt tudást, tapasztalatot szereznek az 

adott problémakörről.” (http://www.tani-tani.info/081_bethlenfalvy_liptak) 

„… a színházra, mint cselekvésre tekintünk, … a mi pedagógiai gondolkodásunkkal nem fér 

össze, hogy konzerveket adjunk a gyerekeknek tudás címén, … aktivitásra szeretnénk 

ösztönözni a velünk játszókat, … ahhoz, hogy a drámapedagógia jól működjön, az állításról a 

kérdésre kell átállni, … (http://7ora7.hu/hirek/nyaloka-helyett-szinhaz-mint-cselekves) 

 

A beszélgetős esték hetedik alkalma: 2015. április 27. (hétfő) 18.00 óra 

Vendégeink ez alkalommal Tiszai Luca 

(gyógypedagógus, ének szakos tanár, andragógus, 

az Ipolytölgyes Szent Erzsébet Otthon 

munkatársa) és Ittzés Zsuzsanna (fuvolaművész-

tanár, zeneterapeauta, a Magyar Állami Operaház 

művésze), akikkel a „zeneterápia használata a 

fogyatékossággal élőknél” témakörben fogunk 

beszélgetni. 

 

Téma: Egymásra hangolódunk - Miért zenél az ember? 

Tapasztalatok a Nádizumzum Zenekarból és az Operaházból 

„2007 óta foglalkozom az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon súlyosan halmozottan sérült 

lakóival. Isaac Sternnek tulajdonítják azt a mondást, hogy azokból lesz muzsikus, akik meg 

tudják szeretni a zenét (GYARMATI 2002). Szeretem ezt a megközelítést, hiszen a zenélés 

minden szinten befektetett munkát, erőfeszítést feltételez. Súlyosan halmozottan sérült 

személyek esetén pedig semmilyen külső kényszerítő erő nincs a kezünkben, az egyetlen 

módszerünk a pozitív motiváció lehet.” - Tiszai Luca 

 

A Nádizumzum zenekar honlapja: http://www.nadizumzum.eoldal.hu/ 

 

 

Az estek házigazdája: Láposi Terka 

 

Belépőjegyek ára: 500 Ft 

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

http://www.tani-tani.info/081_bethlenfalvy_liptak
http://7ora7.hu/hirek/nyaloka-helyett-szinhaz-mint-cselekves
http://www.nadizumzum.eoldal.hu/


Vendégelőadás nagyobbaknak 

 

 

Április 15-én (szerdán) és 16-án (csütörtökön) a 

Vojtina Bábszínházban vendégeskedik a 

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a 

Szputnyik Hajózási Társaság "A hosszabbik út" 

című színházi nevelési előadásával, melyre 

szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

 

Az előadás ismertetője:  
Nick Hornby Hosszú út lefelé c. regényéből koprodukcióban készült a Kerekasztal Színház és 

a Szputnyik Hajózási Társaság színházi nevelési programja. 

Négy ember találkozik egy toronyház tetején. Négy teljesen különböző karakter, akik csupán 

egyetlen dologban hasonlítanak egymásra: úgy érzik, hogy az életük olyan válságba került, 

melyből nincs kiút. 

Az ő egymásba fonódott sorsukon keresztül vizsgálhatjuk az emberi kapcsolatok és a 

felelősség kérdéskörét, valamint ezek összefüggését a társadalmi viszonyokkal. Az előadás 

olyan atmoszférát teremt, amelyben fontos kérdésekről érdemben lehet beszélgetni, felesleges 

tabuk nélkül. 

 

Háromórás színházi nevelési előadás 11-12. osztályos középiskolások és felnőttek részére! 

 

Időpontok: 

 

2015. április 15. (szerda) 13.30 óra (Ingyenes előadás egy osztály részére.) 

 

2015. április 15. (szerda) 18.00 óra (Egyéni érdeklődők részére. A jegyek ára: 500 Ft/fő) 

 

2015. április 16. (csütörtök) 10.00 óra (Ingyenes előadás egy osztály részére.) 

 

2015. április 16. (csütörtök) 14.00 óra (Ingyenes előadás egy osztály részére.) 

  

 

 

 

 

 

 



25 éves a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 

 

Az idén 25 éves a debreceni Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. 

Ebből az alkalomból több hónapon átívelő kampányban hívják fel a 

figyelmet a betegségben szenvedők nehézségeire, számítva a 

társadalom szolidaritására, segítségére. Szeretnék felhívni a 

figyelmünket arra, hogy legnagyobb kincsünk az egészségünk, amiért 

minden nap olyan hálásnak kellene lennünk, mint amilyen hálásak a 

gyógyult gyermekek. Ezek a kis betegek igazi szuperhősök, akik sok-sok megpróbáltatáson 

mennek keresztül, de nagyon erősek, mosolyognak és küzdenek! 

 

Az Alapítvány céljai: 

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján kezelt leukémiás és 

daganatos betegségben szenvedő gyermekek egészségének visszanyerése érdekében 

 a rendelkezésre álló technikai eszközök fejlesztése, 

 a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának pénzügyi finanszírozása, 

 a laboratóriumi munka feltételeinek javítása, 

 a gyógyításban résztvevő személyek kongresszusi, egyéb szakmai, tudományos 

rendezvényen való részvételének támogatása, 

 a gyógyítással kapcsolatos kezelések elviselésének könnyítése érdekében az 

elhelyezési körülmények javítása, osztályrendezvények szervezése és segítése, illetve 

nyári táborok költségeihez való hozzájárulás, 

 gyógykezelések támogatása, 

 az anyagilag rászoruló daganatos gyermekek, illetőleg családjaik támogatása, 

 a Debreceni Egyetem OEC Gyermekklinikáján a daganatos beteg gyermekek 

ellátásában résztvevő egészségügyi személyzet munkájának támogatása, 

 a regionális gyermekhematológia-onkológia betegellátóhely székhelyétől különböző 

településen élő családok/szülők számára alkalmas ideiglenes szállás biztosítása. 

A 25. éves jubileumi kampány fővédnöke: Dr. Papp László  

Főtámogatója: REÁL ÉLELMISZER – ALASZKA Kft. 

Támogatói: Flavon Max Klub, Ideal Med Esztétikai Centrum, Vojtina Bábszínház. 

A kampány kivitelezője: Up! Management 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1089:25-eves-a-leukemias-gyermekekert-alapitvany&catid=37:hirek-roeviden


A „Te hogyan érzed magad, ha nincsen 

hajad?” című társadalmi célú 

reklámkampányuk tizenkét közismert 

személy közreműködésével készült el: 

Hernádi Judit, Muri Enikő, Lola, Kárpáti 

Rebeka, Németh Kristóf, Csonka András, 

Váczi Gergő, Varga Tamás, Vásáry André és 

a Children Of Distance zenekar tagjai 

hiúságukat eldobva vállalták, hogy megmutatják magukat a nagyvilágnak kopaszon azért, 

hogy életeket mentsenek. Nánási Pál készített egy fotósorozatot, amelyen a sztárok kopaszra 

maszkírozva egy-egy leukémiás gyermek társaságában láthatók. A kampány célja, hogy 

kreatív módon hívja fel a figyelmet a beteg gyermekek támogatására. 

A programsorozat február 6-án kezdődött egy fergeteges farsangi mulatsággal, majd február 

11-én, a betegek világnapján folytatódott, amikor is a gyermekek kívánságaival ellátott lila 

lufikat engedtek az égbe. Reméljük, hogy a rájuk írt kívánságok minél hamarabb valóra 

válnak! 

Közben lázasan zajlottak a kampány előkészítő munkálatai. Tematikus hónapokat alakítottak 

ki a szervezőbizottság tagjai. A március az ételhez való jog hónapja lett. A programba 

csatlakozott élelmiszerárusító, illetve étterem láncok üzleteiben vásárolt ételekkel az 

alapítványt támogatják a vásárlók. 

Az április az egészség és a sport hónapja, mely a március 29-i ROTARY Futással 

kezdődött, ahol a legtöbb embert mozgósító szervezet egy defibrillátort nyert.  

A kampány csúcspontja a 2015. április 25.-én 11.00 órakor a Csokonai Színházban 

kezdődő jubileumi gála lesz, amelyet fantasztikus művészek nagylelkű közreműködésével 

valósítanak meg, de a délelőtt sztárvendégei mégis a 120 gyógyult beteg és családjaik lesznek, 

akiknek egy-egy karkötőt adnak majd át ünnepélyesen. A gálán fellép a Lautitia kórus, 

Vásáry André és Szentpéteri Csilla, zongoraművész, valamint részletet láthatunk a Légy jó 

mindhalálig című musicalből a Csokonai Nemzeti Színház és az Ady Endre Gimnázium 

diákjainak előadásában. 

De a kampány nem ér itt véget, hiszen május a kultúra hónapja lesz, ahol többek között mi 

is tartogatunk meglepetéseket. Május 3-án (vasárnap) 10.00 órától a Lúdas Matyi című 

előadásunkra érkezők a belépőjegyek megvásárlásával támogatják az alapítványt, valamint 

nézőinket meglepetések is várják majd itt a Vojtina Bábszínházban. 

  



Kemény-Kötés 

Könyvsorozat állít emléket a Korngut-Kemény család bábművészetének 

 

Láposi Terka, a Korngut-Kemény Alapítvány elnöke több kötetből 

álló könyvsorozatban mutatja be a huszadik század egyik 

legismertebb bábos dinasztiájának művészetét. A Kemény Henrik 

visszaemlékezéseiből álló első rész – Életem a bábjáték bölcsőtől a 

sírig” című – 2012-ben, nem sokkal „Heni bácsi” halála után jelent 

meg. A hamarosan napvilágra kerülő második rész a „Papát”, 

Korngut Kemény Henriket állítja középpontba, a harmadik kötet 

egyrészt Kemény Henrik személyét, bábművészetét kívánja 

bemutatni, másrészt a Kemény Henrik által nemzetközileg ismertté 

tett figura, Vitéz László „alakváltásait” gyűjti egybe. 

A kutatás és rendszerezés utolsó fázisában álló második kötetről 

Láposi Terkát kérdeztük.  

 

A hétköznapi ember számára nem sokat mond Korngut Kemény Henrik, a „Papa” neve. 

Miért tartottad fontosnak, hogy egy teljes kötetet szánj Kemény Henrik édesapjának a 

bemutatására? 

Miután elolvastam a „Papa” irodalmi érzékenységét 

tükröző kéziratait, romantikus nyelvezetű úti beszámolóit, 

kézzel írt szövegkönyveit, megfogalmazódott bennem, 

hogy a színházi „szakma” nem ismeri Korngut Kemény 

Henriket. A képet, ami róla eddig kialakult bennünk, azt 

fia, Kemény Henrik emlékezéseiből raktuk össze. Ki is ő 

valójában? A kortársai között az egyik legösszetettebb 

alkotói személyiség, elhivatott zseni, aki autodidakta 

módon tanulta meg a bábszínház világát. 1927-ben 

felépítette Budapesten, a Népligetben a Kemény 

Bábszínházat, amelyet 1944-ig, haláláig működtetett, 

mindeközben legalább száz bábot faragott meg, számtalan 

előadást, etűdöt, kuplét tartott repertoáron, megalapította 

és összefogta itt, a Népligetben a Bábjátékos Egyesületet, 

némafilmeseknél, mint feliratozó dolgozott, és egyébként 

nevelte a gyermekeit, kézikönyvet, tanulmányokat írt, 

amelyekkel aztán lapkiadóknál kilincselt. Elképesztő 

vérmérséklete lehetett. Hivatalos, tekintélyes és méltó helyre kell emelkedjen Korngut 

Kemény Henrik életútja, művészete a magyar és a nemzetközi bábtörténetben. 

A kötetet 400 oldalasra tervezzük, amelyben fakszimile kiadásban helyet kapna a „Papa” 

három, bábtörténeti és bábesztétikai szempontból releváns írása mellett a Kemény család 

hagyatékában fellelhető valamennyi báb rövid leírással mellékelt fotója, valamint közel 120 

megrendítően szép kép, amely a négy férfiember (Kemény Henrik, az ő nagypapája, Korngut 

Salamon, papája, Korngut Kemény Henrik és testvére, Kemény Mátyás) történelmi 

kataklizmában megélt útját mutatná be. 

A könyv reményeim szerint érdekes továbbgondolásra adhat lehetőséget azoknak, akik 

szerették és ismerték Kemény Heni bácsit, és az általa életre keltett Vitéz László figurát. 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:kemeny-koetes&catid=37:hirek-roeviden


Miről fog szólni a harmadik Kemény-Kötés? 
Kemény Henriket mutatja be objektív, feltáró jellegű szándékkal. Az a kérdés érdekel 

leginkább vele kapcsolatban, hogy vajon mitől válhatott a bábtörténetben ekkora zsenivé, 

annak ellenére, hogy ő is autodidakta módon tanulta meg a szakmát, mint az édesapja. Fontos 

Kemény Henrik bábművészetének megértésében az is, hogy felismerjük, mit tett hozzá, 

milyen módon éltette tovább az apai örökséget, mi is a hagyományteremtés, hagyományőrzés 

jelentősége a Kemény családban, a vásári bábjáték műfaji specifikumában. Ezzel a harmadik 

kötettel válik érthetővé a Kemény család bábművészetét bemutató folyamat. Az előzőekhez 

hasonlóan ez a könyv is szerkesztett lesz, amelyben tanulmányokat, szövegkönyv-

elemzéseket, báb genealógiai kutatásokat kívánok majd megosztani. 

 

A vásári bábjátszás hagyományának egyik legnagyobb képviselője volt Kemény Henrik, 

az általa életre keltett Vitéz László figura a gyerekek és felnőttek körében egyaránt 

ismerős. Miért érzed szükségét, hogy személy szerint is továbbéltesd, és megismertesd az 

emberekkel Heni bácsi művészetét? 

A magyar bábtörténet elmúlt 100-120 éve még nincs megírva, 

holott a kortárs bábművészet ebből a korszakból gyökerezik. A 

huszadik század első ötven évében a kor legzseniálisabb alkotói 

Orbók, Szokolay, Büky, Blattner, a Hincz és a Korngut-Kemény 

család a „nyugatosokkal” összefogva megteremtik a művészi 

bábjátszás alapjait, mely kezdeményezés elsősorban a felnőtteket 

célozta meg. Az ország egyetlen monopolhelyzetű, állami 

bábszínháza más utat választott, professzionális szinten kezdett el 

játszani elsősorban gyerekeknek. Mivel azonban a vidéki 

tájelőadások száma nem tudta kielégíteni az egyre növekvő 

igényt, a nyolcvanas években elkezdtek megjelenni az amatőr 

együttesekből megalakuló hivatásos, vidéki bábszínházak. S mi 

volt az azt megelőző 20-25 évben? Ott volt többek között 

Kemény Henrik, aki városról városra, faluról falura járt, és 

játszott. Ő volt az, aki Vitéz Lászlót, a magyar bábhőst 

elfogadtatta a világgal. Családi örökségként kapta, hogy a műfajon ne változtasson. Úgy 

hagyta ránk a játékát, hogy abból a mai napig is tanulhatunk, élvezni tudjuk. Úgy gondolom, 

hogy akkor leszünk méltó követői, ha érezzük az üzenetét, jelenben való helyét. A színház- és 

bábtörténetben betöltött szerepén túl Kemény Henrik arra is példát ad, hogy miként őrizzük 

meg emberi minőségünket, értékeinket. Számomra ez nagyon fontos. 

Hogyan látod továbbélni bábos közegben a Kemény család hagyományát?  
Az elmúlt tíz, tizenöt évben újra népszerű lett a vásári bábjáték, mint műfaj, talán épp azért, 

mert aktuális kérdéseket lehet rajta keresztül közvetlenül megfogalmazni, gondoljunk csak a 

Batu-tá kalandjai című előadásunkra, amelynek főszereplője egy néger gyermek, egy kedves, 

„vitézes” bábfigura, aki ugyan más kontextusba helyezve, de ugyanolyan dramaturgia mentén 

keres helyet magának a világban, mint Vitéz László. 

A folyamatosan értéket kereső bábos generációnak azért nagyon alkalmas a műfaj, mert nem 

kell kőszínházhoz, állandó társulathoz kötődnie, nem szükséges újabb repertoárt kitalálni, 

mert egy jól működő, bárhol felszerelhető játéktérrel, bábkészlettel meg tudja teremteni a 

saját világának közepét, képes lebontani a kukucskáló színházra jellemző falakat. 

A hagyomány továbbéltetésében a Korngut-Kemény Alapítány is fontos szerepet játszik. A 

hagyaték rendszerezése mellett célul tűztük ki egy múzeum létrehozását, amely kutatói 

bázisként és állandó kiállítótérként működne a közel 120 báb számára. 



Életének utolsó éveiben nagy segítséget jelentettél szakmailag és emberileg egyaránt 

Heni bácsinak. Hogyan alakult ki köztetek az a kölcsönös bizalom, amellyel beléptetek 

egymás életébe? 
A Vojtina Bábszínház kiállítóterében a 2003/2004-es évadban 

a huszadik század jelentős bábművészeinek alkotásaiból 

rendeztünk kiállítást az OSZMI (Országos Színháztörténeti 

Múzeum és Intézet) együttműködésével, Papp Eszter 

bábtörténész segítségével. Amikor Kemény Henrikre került a 

sor, akkor döbbentünk rá, hogy alig vannak bábok, amelyeket 

kiállíthatnánk. Felutaztam Budapestre Heni bácsihoz, hogy 

segítsen a kiállítás anyagának összeállításában. A 

kiállításmegnyitó után sem szakadt meg a kapcsolatunk. 2005 

januárjában 80. születésnapja alkalmából szintén rendeztünk 

egy kiállítást a tiszteletére, amelyet látogatások sora előzött 

meg. Negyed éven keresztül minden egyes pénteken 

felutaztam hozzá Budapestre. A kapcsolatunk kialakulása 

abszolút „kishercegi” volt, centinként engedett be a lakásába, 

az életterébe. 

Vándorkiállítást terveztünk az akkor már 110 bábból álló gyűjteményből, amikor megtudtuk, 

hogy gyógyíthatatlan beteg. Mivel Budapesten nem tudta magát ellátni, nem volt körülötte 

senki, akiben megbízott volna, meghívtam magamhoz. Nálam lakott, sugárterápiára, 

kezelésekre hordtam, közben megszerette a családomat, velünk karácsonyozott, 

szilveszterezett, névnapozott, vasárnapi ebédezett, sőt, sokat kirándultunk együtt. 

 

Milyennek ismerted meg Heni bácsit? Milyen lehetett fiatal korában?  
Nagy hóhányó, pajkos, világi gondolkozású, élni 

tudó és szerető, örömteli ember, akit mindig hajtott a 

maga vágya, a „Papa” vére, aki azonban soha nem 

tudott elégedett lenni önmagával. Ez a belső 

elégedetlenség lett művészetének egyik motorja. A 

játékot állította életének középpontjába, a 

családteremtő gesztus kimaradt az életéből, nem 

fordított rá elég időt, és amikor belátta, hogy már 

késő, elnyomta magában ezt a vágyát. Elefántcsont 

várat épített maga köré, puritán környezetben élt, 

amelyben a szüleire és testvéreire való emlékezés 

jelentette a megtartóerőt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy életének utolsó hét évében 

vele, mellette lehettem. Máig érzem karomban a keze szorítását, ahogy sétáink során 

kapaszkodott belém, ahogy fájós térdei miatt rám helyezi lépéseinek súlyát, de azt is 

óvatosan, finom eleganciával, nehogy kárt okozzon bennem, nekem. A férfiség egy nemes, 

hősi, előzékeny, romantikus, végtelen udvarias képviselője volt. 

 

A huszadik század tragédiái végigkísérték az életét. Nem lehetett könnyű mindezek 

ellenére folyamatosan talpon maradni.  
A nagypapa és a „Papa” is hadifogoly volt az első világháborúban, a második világháborúban 

folyamatosan éheztek, kilakoltatástól kellett rettegniük, a zsidótörvények miatt 

fenyegetettségben éltek. A „Papa” 1944-ben, 56 évesen már nem élt, s mégis a túlélési 

stratégiák tömkelegét tanította meg a fiainak, hiszen elszánt, a történések fölé emelkedő, az 

élet megállíthatatlanságát felismerő fia, Kemény Henrik 1945-ben átvette az apai örökséget. 

A ránk hagyott szellemi értékeket és a bábszínházuk tárgyi hagyatékát megőrizni 

kötelességünk! A folytonosság az egyik legszebb útmutató Kemény Henriktől. 
 



 

 

 

Varázsceruza 

 

Hol volt, hol nem volt élt egyszer egy szegény özvegyasszony, volt annak egy semmirekellő 

fia, aki a Lúdas Matyi becsületes névre hallgatott. Ez a mihaszna siheder miután megunta, 

hogy álló napestig csak a legyeket hajkurássza, gondolt egy nagyot, fogta anyjának húsz 

libáját, és elindult velük a döbrögi vásárba, hogy majd ott megcsinálja a maga szerencséjét. 

Gazdag bugyelláris helyett azonban csak Döbrögi uraság ötven botütésével volt kénytelen 

hazatérni. Lúdas Matyinkat azonban nem olyan fából faragták, aki ezt a sérelmet könnyedén 

elfelejtené. Ahogy azt ígérte, háromszor verte vissza Döbrögi hátán a nem várt 

fizetséget…először olasz ács képében, majd doktorként, végül pedig álarc nélkül,  

Lúdas Matyiként. 

Arra kérünk Benneteket, hogy válasszatok ki ebből a három emlékezetes pillanatból egyet, és 

rajzoljátok le nekünk Lúdas Matyit olasz ácsként, doktorként vagy álarc nélkül, majd 

küldjétek el nekünk. Képeiteket bábszínházunk Gyerkőcfalán most is kiállítjuk majd, így ha 

betértek hozzánk, viszontláthatjátok alkotásaitokat. 

A rajzokat 2015. április 3-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a Vojtina 

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

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

rajzpályázat címét:  

Lúdas Matyi alakjai  

Képeitek közül az előadás alkotói és szereplői választják majd ki a számukra 

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

 Lúdas Matyi című előadásunkra, valamint egy az előadásról készült fotómontázs, 

melyet az alkotók és a színészek aláírásukkal látnak el. 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 


