
BábosHázi Figyelő 
2016. május- június 

Online kiadás 

 

 



„A kamasznak az egyik legfontosabb tette, ha a saját serdülőkorára 

reflektálhat” 

Beszélgetés Nagy Tamás pszichológussal 

 

 

Nagy Tamás, klinikai szakpszichológus, a kamaszkor ismerője, kutatója. A 2016 

januárjában bemutatott Lomtalanítás című színházi nevelési előadásunk kapcsán 

gondolatok cseréjére, egy közös program „tanúságainak” összefoglalására ültünk le vele 

beszélgetni. Őt kértük fel, hogy legyen alkotó társunk a közel három hónapos színpadra 

állítás során, segítsen a Róbert Júlia által megírt kamasztörténetek értelmezésében, 

pontosabban az előadásunkban megjelenített két fiatal viselkedésének jobb 

megértésében, kríziseik kibontásában, a megbomlott lelki egyensúlyuk árnyalásában.  

 

 

Láposi TERKA: 

Kamaszok, kamasztörténetek, az ifjúság helyzete a mai társadalmi valóságban, a szülőktől 

való függetlenedés vágya, a megbomló egyensúly kora, krízisek, jövőkép… Csak címszavakat 

emlegetek fel azokból, melyeket érintettünk az elmúlt hónapokban. A Lomtalanítás című 

előadásunkat 22 alkalommal játszottuk 2016 januárjától májusig, s te tizennégyszer jelen 

voltál mint megfigyelő, illetve 4 foglalkozáson kiscsoportos beszélgetést is vállaltál. 

Megosztanád velünk a tapasztalataidat? 

 

 

Nagy TAMÁS: 

Sokszor elhangzott az elmúlt 10-20 évben a szakmámban (pszichológiában) és a 

társadalomtudományokban, hogy a serdülőknek a korosztálya tulajdonképpen értékek, 

normák tekintetében kiürült. Sokan úgy fogalmaznak - akár makró, akár mikro szinten is 

tekintjük, akár a család, vagy nagyobb ellátó intézmény szintjén is szemlélődünk, tehát az 

iskolákban, prevenciós színtereken stb. –, hogy a mai ifjúság 12-14 életévtől egészen a 20-25 

tartó korosztályig érték és norma vesztett állapotban van. Nagyjából a rendszerváltás utánra 

szokták ennek a folyamatnak a kialakulását tenni. Az érték/normavesztés tulajdonképpen ma 

is úgy jelentkezik, ahogy akkor elkezdődött, hiszen a rendszerváltáskor serdülővé váló 

fiatalok ma már szülőként tulajdonképpen újra termelik az érték- és normaválságban szenvedő 

serdülőkort. Sokan sokfélét mondanak, gazdasági, társadalmi, politikai és pszichológiai 

okokat is felsorakoztatnak. A lényeg ugyanaz: a serdülőkre jellemző elakadások vagy 

egyszerűen csak az értékek, normák terén jelentkező kérdések magukban a kamaszokban 

egyre fokozódó problémákat jelentenek. A szakma oldaláról tekintve egy kifejező példát 

említek. Az elmúlt 10-15 évben olyan sok, akár halállal végződő balesetet okozott serdülők 

körében a kockázatkereső viselkedés, hogy azt be kellett illeszteni a serdülőkori 

rizikómagatartások közé.  

Alakul a világ, változnak a kamaszok és nyilvánvalóan látjuk azt a tendenciát, hogy egyre 

korábbi korosztályban, egyre korábbi kezdettel jelentkeznek azok a deviáns 

magatartásformák, amelyek a közel múltban a felnőttekre voltak jellemzők. 

Ha megnézzük az internetet, a fellelhető szakanyagokat, akkor azt is látjuk, hogy a 13-14 éves 

korosztály problémái a fiúk lányok között kiegyenlítődött. Az első szexuális élmény, a 

részegséggel járó első alkoholfogyasztás, az első cigi elszívása, az első drogos élmények is 

bekövetkezhetnek már ebben a korban mindkét nemnél. Ez azt jelenti, hogy rizikófaktorok 

szempontjából is homogénné vált a serdülőkori társadalom. Értékek, normák tekintetében a 

problémák legnagyobb forrása, hogy a serdülők nem kapnak fórumot, nem tudják, nem lehet, 

nem merik kifejezni és megélni az érzelmeiket, de ezt nemcsak kortársaik világában, hanem 

kortársaik és a felnőttek világa között sem! Talán még durvább, hogy a kortárs és a tőlük 

lejjebb lévő korosztályban sem tudnak az érzelmekkel operálni. 



Ennek következménye, hogy a serdülő nem tud tanulni a felnőtt társadalomtól, valamint nem 

tudja mire tanítani (ami az ő feladata is lenne!) a következő korosztályt, nincs egészséges 

mintája. 

Érdekes és egyre nyilvánvalóbb tapasztalat és következmény, hogy azok a felnőttek, akik 

beszámolóik szerint (négyszemközti, vagy csoportos beszélgetés során), részt vehettek 

serdülőkorukban valamilyen disputában, ennek valamilyen módozatában (drámapedagógia, 

különböző tréningek, művészeti tevékenységek, okosan felkészült tanárral való beszélgetés), 

mind erős pozitív élményt fogalmaztak meg abból, hogy mit tanultak, tapasztaltak meg 

azokból a helyzetekből. Fontos a jó mentor, a hiteles tutor, a személyesség, az orientáltság, a 

keretbe szorított beszélgetések sora, hiszen a serdülők ezekben a helyzetekben pontosan azt 

kaphatják meg, amire szükségük lehet: egy keretbe foglalt mintacsomagot, hogyan lehet 

együttműködni akár necces témákban is, véleményt cserélni, érzelmeket megélni. Értékeket, 

normákat tanulhatnak egymástól, és ezt mind viszonyításba, párhuzamba helyezhetik a felnőtt 

világ szempontjaival. Releváns lesz számukra a biztonságos keretben kipróbált, akár éles 

helyzetekben megélt élmények sora. Az így megtapasztalt énjüket, élményeiket, felismert 

érzelmeket viszik tovább, terjesztik. S ez a lényeg! Nem csak a deviancia terjedhet, hanem a 

pozitív példa is. Ezek a fiatalok egyre alkalmasabbak lesznek a megnyilvánulásban, egyre 

bátrabban, empatikusabban tudnak majd megszólalni, tulajdonképpen önismeretet 

szerezhetnek ezáltal.  

Ezt jelenti a facebook, az internet használat: imádnak megnyilvánulni. Hogyha olyan 

programokat csepegtetünk beléjük információ morzsaként, mint most a tiétek (Lomtalanítás - 

színházi nevelési előadás), akkor ők ezt ugyanúgy lenyilatkozzák a saját közösségükben, 

elmondják a történéseket, véleményt formálnak. És, ha ezt teszik, ha megtanulnak véleményt 

formálni, érvelni, logikailag felépíteni egy beszélgetést, akkor bátorságuk lesz megszólalni. 

Ennek pedig természetes következménye lesz, hogy egymás között is könnyebben megoldják 

majd a problémás helyzeteket. Pusztán azáltal, hogy megtanulnak érzelmeket kifejezni, 

érzelmekről gondolkodni, ezeket a gondolatokat véleménnyé formálni, identitásukban 

erősebbé válhatnak.  

Fontos, hogy mintákat kapnak, mintákat próbálhatnak ki, a mintákból maguk szabadon 

választhatnak. Ha ráéreznek, hogy a formákból, megoldási sémákból maguk dönthetik el 

melyik a nekik legmegfelelőbb, ezzel bizalmat is szavaznak annak, aki erre rávezeti őket. 

Hiszen nem kényszerre cselekszenek, nem uniformizált panelt kapnak, nem kötelező rájuk 

nézve az, ami nekik nem sajátjuk.  

Lényeges ebben az életkorban, hogy a fiatal elmondhassa érveit, élményeit, érzéseit. Nincs 

tehát más dolgunk, mint engedni a serdülőknek, hogy beszéljenek! Beszéljenek arról, hogyan 

látják a dolgokat. Ha ebben a folyamatban orientációkat tudunk adni számukra, akkor 

tulajdonképpen saját magukat győzik meg arról, hogy miért jó a világ, miért jó élni, mi szép 

benne, hogyan lehet a rosszhoz hozzáállni, hogyan lehet mindig felállni a padlóról.  

A serdülőknek rendkívül fontos a példa, a példakép, és egy jól szerveződő közösségben 

mindig vannak hétköznapi hősök, vannak hiteles példaképek. Véleményem szerint az oktatási 

óraszámba be kellene építeni együttbeszélgetéseket, véleménycserékre lehetőséget adó 

drámás foglalkozásokat, amelyek professzionális formában biztonságos keretet adnak 

számukra és a tanárnak, hogy mintákat próbáljanak ki, hogy problémahelyzeteket 

ismerhessenek meg belülről. 

 

 

TERKA: 

Folyamatosan változtatott minták, megoldási kulcsok, érzékenyítés! Hogy látod mindezt 

működni előadásunkban, a Lomtalanításban? 

 

 

 



 

TAMÁS: 

Azt mindig jó érzéssel élem meg, hogy az új helyzet iránt ellenállással bejövő osztályban 

hirtelen megmozdul valami, lassan feloldódik gyermekségük, és fiatal felnőttekké válnak. 

Megmozdulnak, belelkesednek, szinte lángolni kezd az agyuk, az arcukra kiülnek az 

érzelmeik, elkezd működni egy közösség. Kiderül, hogy az osztályban ki a véleményformáló, 

de az is, ki az, aki a háttérből időnként beszól, és ezzel átmozdítja a témát. Az is látszik az 

arcukon, hogy megterhelődnek, olyan érzelmi állapotokat élnek meg, amiben sokat kapnak, 

ezekből sok mindent elvisznek, hat rájuk. Nagy tettnek tartom, hogy a saját serdülőkorukra 

reflektálhatnak. 

 

TERKA: 

Előadásunkban nem nagy tragédiákat járunk körbe. Tudatosan döntöttünk úgy, hogy a 

családműködést helyezzük fókuszba, mely működés azonban folyamatosan csorbul, kisiklik, 

elcsúszik. Mindig valamelyik családtag miatt robbanás történik. Azt tapasztaltam, hogy rövid 

idő után minden fiatal bevonódik. Mit gondolsz erről? 

 

TAMÁS: 

Ezen már sokat gondolkoztam. Az előadás egyik családja éppen most hullik szét, a másik már 

atomizált modell, nem élnek együtt. Ezek kemény, erős történetek, erős mondatokkal, 

amikhez a legtöbb serdülő szinte azonnal képes viszonyulni, mert vagy hallott már ilyenről, 

vagy át is élte. Jól tudják követni a felállított családi konfliktusok érzelmi hullámzásait. Akik 

nem éltek meg ilyen helyzeteket, azok moziznak, azok tapasztalatokat szereznek, véleményt 

formálnak, elhelyezik magukat egy tágabb érzelmi és kapcsolati közegben. 

 

TERKA: 

Milyen témákat dobnál be, ha folytatnánk a kamasztörténeteinket, mi lehetne a következő 

előadás témája? 

 

TAMÁS: 

Szex, szexualitás, szexuális határok. Nem a nemi aktusra kell gondolni, hanem ezeknek a 

hétköznapi életben jelentkező intim határátlépéseire. Amikor szórakozóhelyen, intézményes 

szférában ilyenekre lát példát, ezekre hogyan reagál, hogyan viszonyul? Mi az, ami belefér, 

mi az, ami már nem a saját normáiba? A magyar társadalom igen konzervatív, szerintem 

álszent attitűdökkel van tele, valójában pedig dúskálunk a nemiségben, a trágár beszédben és 

ezeknek az értékeknek a halmozott problémáiban.  

Másik nagy téma a pénz. A mi világunkat, a mindennapok kultúráját a pénz, és ennek hatalmi 

kontra-motivációi jelentősen mozgatják. A karrier is ehhez kapcsolódik, a serdülőknél erősen 

megjelenik az, hogy mennyit akar szinte azonnal keresni, valamint a szakmákat rossz vagy jó 

kategóriába sorolják. Arról, hogy mit jelent a pénz, rengeteg torz, diszfunkcionális attitűdöt 

hordoznak a serdülők, melyeket a családból, korosztályból, társadalomból merítenek. 

A drog, az alkohol is fontos témalehetőség ebben a korban. Az alkohol már a 12-13 éves 

korosztálynál fogyasztható szernek számít, 14-15 évesek abszolút használják. Ide lenne 

érdemes a designer drogok új világát beépíteni. Oly mértékben megváltozott már a drogok 

alapanyaga, hogy fontos lenne megint etikai kérdéseket feltenni: mennyire tehet róla, aki 

átélte, mi számít provokációnak, mi számít figyelmetlenségnek (felbontott üdítők), hogyan 

lehet egymásra vigyázni egy buliban…? Felelősséghatárokat érdemes lenne feszegetni! 

Sok minden forog még a fejemben, mint téma: kontroll-önkontroll, bizalom, felelősség, 

előítélet, kirekesztettség. Gyűlölhetünk-e? Mi a megszégyenülés? Fogyatékosok és épek, 

migránsok és magyarság… Ezek mind téma-morzsák lehetnének. 

 

 

 



TERKA: 

Pszichológusként milyen utókövetést tudnál elképzelni egy ilyen színházi nevelés előadás 

során, melyben a drámamunkák igen összetett képet adnak a kamaszokról és reflexióikról.  

 

TAMÁS: 

A legfontosabb utókövetés az volna, ha ezeket az eseményeket ismételni tudnánk a serdülők 

életében. Hiszen másodjára már tudnák, hogy mire jönnek el, az ellenállásaik, hárításaik vagy 

éppenséggel a belső lelki munkájuk operatív jelleggel már szabadabban megnyilvánulhatna. 

Azaz sok ilyen jellegű előadást kell készíteni számukra! 

 

TERKA: 

Lomtalanítás című játékunkban, melynek alcíme kamasztörténetek, szemétdombra kerülnek 

dolgok, konfliktusok. Az előbb több témát feldobtál. Mi lenne a legelső, amit javasolnál a 

Kamasztörténetek folytatásához?  

 

TAMÁS: 

A patchwork család, ebből van a legtöbb. A mozaik családnak a működési modellezése, 

ezeknek a problémái rengeteg gondot okoznak a gyermekeknek. Olyan alapvető nehézségeket 

generálnak, amelyek mindenki életében nagy kérdéseket kulminálnak: Ki a főnök? Mikor kell 

lázadnom? Hogyan lehet idegenben született embereket elfogadnom? Mikor kell nemet 

mondanom? 

 

TERKA: 

Neked, a pszichológusnak mennyire fontos a színházi formanyelv, az esztétika? 

 

TAMÁS: 

Nagyon lényeges, mert ez adja meg „mű” jellegét, azt, hogy színpadi műalkotás, tehát nem a 

valóélet, hanem absztrakció. Ezért tudnak a serdülők jól be- és „kizsilipelni”, azaz ki-bejárni 

lelkileg ebben a színpadi helyzetben, állapotban. Mivel tudják, hogy az előadás végén 

kilépnek a színház épületéből, nem terhelődnek meg, nem sérülnek meg, tudják, hogy egy 

fikcióban, egy játékban voltak benne. A keretek egyértelmű szabályokkal kibéleltek 

számukra, és ez a lényeg! A határok, a jól felállított és követhető szabályok, keretek 

kulcsfontosságúak az egészséges személyiség fejlődéséhez. 

 

TERKA: 

Vizualitás? Hogyan hat rád az előadás formanyelve? 

 

TAMÁS: 

Izgalmas, ahogyan az előadásotokban a színészek bánnak az óriás- és a kesztyűsbábokkal. Én-

állapotokat jelenítenek meg azáltal, hogy azonos időben, három rétegben ugyanazt a karaktert 

mutatják fel, bontják ki. Ez tulajdonképpen egy népszerű pszichológiai irányzatnak, a 

tranzakcióanalízisnek a megfelelője. Megélt helyzeteinkben különböző én-állapotokkal, 

különböző érzelmekkel veszünk részt. A legtöbb ember nem ismeri fel ezen én-állapotoknak a 

működését, váltását, gyakran zavarba, szerepkonfliktusba kerül, és emiatt sérül. Ha értem, 

hogy mikor melyiket használom, akkor már tudom kontrollálni önmagamat. Érdekes példa 

minderre az előadásotok bábhasználata. Azzal, hogy a megjelenített figura egyszerre több én-

állapota stimulált, inspirált, jó mintául szolgál a fiataloknak, hogy cselekedjenek felelősen. 

Legalábbis törekedjen rá! Bárcsak sikerülne nekik! De mint láthatjuk, az előadás is arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy milyen nehéz ez. 

 

TERKA: 

Köszönöm – köszönjük! 

 



MANNA 
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Festő Szakának kiállítása 

 

 

Szeretettel várunk Benneteket a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola Festő Szakának Manna című kiállításának megnyitójára 2016. május 

19-én (csütörtökön) 17.00 órára a Vojtina Bábszínházba! 
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola Festő Szakja (érettségire épülő 

szakképzés), több mint 10 éve készíti fel 

hallgatóit a képző- és iparművészeti 

egyetemekre, főiskolákra. A képzés két éve alatt 

a diákok megismerkedhetnek a különféle 

festészeti technikákkal, a színelmélet alapjaival 

és azok gyakorlati alkalmazásával. Tanáraik 

fontosnak tartják a kortárs művészeti eredményekre történő kitekintést, így a diákok 

számára sok művészeti-kulturális eseménybe, programba történő aktív bekapcsolódást 

tesznek lehetővé. A gyakorlat elvű oktatásnak köszönhetően, a képzés teljes körű 

intenzív felkészülést biztosít a művészeti egyetemek, valamint a tanárképző főiskolák 

rajz és vizuális szakjaikra. 

A tárlaton a nagyközönség válogatást láthat az elmúlt tíz évben készült nagyméretű, az 

étkezés művészetét megörökítő festményekből. 

A tárlat látogatható: június 16-ig 

hétfő-péntek 8-17 óráig, szombat-vasárnap 9-12-ig 

 

 

 

 

 

„Nem festőművészeket akarunk nevelni, hanem egy látásmódot átadni.” 
 

Interjú Szabó Károly képzőművésszel, művésztanárral 

 

 

Bábszínházunkban immár hatéves hagyományra tekint vissza a 

debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 

tanulóinak munkáiból készült kiállítás-sorozat, mely idén a „Manna” 

címet viseli, és az étkezéssel kapcsolatos vizuális asszociációknak ad 

helyet. A közelgő tárlat kapcsán az iskola festő szakának 

művésztanára SZABÓ KÁROLY osztotta meg velünk gondolatait. 

 
A fényképet készítette: Bogdán József 

 

 

 



A kiállítás anyagának összeállításakor mi jelentette a rendezőelvet?  

Olaj-, akril festékkel készült festmények lesznek láthatóak a kiállításon, melyek témája az 

étel, az étkezés, az emésztés fogalmai köré szerveződnek. A táplálékról olyan értelemben is 

gondolkozunk, mint amit mindennap magunkhoz veszünk, ami valamiféle pluszt jelent az 

életünkben. A kiállítás tematikájára a már meglévő képanyagaink válogatása közben találtunk 

rá. Felismertük, hogy minden évfolyam munkáin felbukkan az étkezés és annak különféle 

asszociációja. Ez azért érdekes, mert nem direkt 

tanári utasítás eredményeként születtek ezek az 

alkotások. Pedagógusként egyébként sem azt várjuk 

el, hogy konkrét feladatokat hajtsanak végre a 

tanítványaink, sokkal inkább az a célunk, hogy 

képesek legyenek egy projekt kapcsán önállóan 

gondolkodni és dolgozni. 

 

Venter Nikolett Gumicukrok (2009) című munkájának részlete 

 

 

Mit jelent a projekt kifejezés a festő szakon?  
A tanítványainkat arra neveljük, hogy az általuk választott témát önállóan jelenítsék meg, ez 

döntésük szerint lehet ábrázoló, absztrakt jellegű, érintheti a fény-árnyék problematikát, 

installációban megvalósuló vagy egyéb médiumot is felhasználó, a lényeg, hogy legyen egy 

elképzelésük, amelyen gondolkoznak. Tanárként nem határozunk meg semmilyen formát, az 

ötlettől függ az ábrázolás technikája, mi csak segítünk erre rátalálni. A megjelenítési forma 

alatt nem csak a festészetet értem. Kimondottan szeretjük, ha a tanítványaink a kortárs 

tendenciák felé elmozdulva kilépnek a festészet adta keretekből, és más mediális terekben is 

kipróbálják magukat. A festészet gyakorlati képzésén túl egyfajta gondolkodásmódot is 

igyekszünk átadni, amely támpontul szolgálhat a vizuális kultúra megértéséhez. Jogosan 

vetődhet fel a kérdés, hogy mi alapján döntjük el, mi a megfelelő szemlélet. Nem szeretnénk 

ezt meghatározni, mert mi magunk sem tudjuk megfogalmazni, mi a jó, arról viszont van 

sejtésünk, hogy mi nem az.  

 

Azt várjátok el tehát a diákoktól, hogy mindent kérdőjelezzenek meg, akár még a 

mestereiket is?  

Pontosan. Az a célunk, hogy véleményt tudjanak alkotni, és azt verbálisan is képesek 

legyenek megfogalmazni. Erre leginkább az évente megrendezett iskolai prezentációkon 

nyílik alkalom, ahol a saját munkáik bemutatásán túl a többiekével is megismerkedhetnek.  

 

Milyen lehetőséget jelent a szak elvégzése?  
A két éves OKJ bizonyítványt adó képzésünk elsősorban a felsőfokú oktatás megalapozását 

szolgálja. Végzőseink közül többen folytatják tanulmányaikat a Képzőművészeti Egyetemen, 

az egri és a nyíregyházi főiskolákon, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Nem 

festőművészeket akarunk nevelni, hanem egy látásmódot átadni. A képzés elején két dolgot 

szoktam elmondani a tanítványaimnak, egyrészt azt, hogy nem tudom megtanítani őket erre a 

szakmára, mert taníthatatlan, másrészt, hogy akkor is eredményesnek érzem a két évet, ha 

időközben valaki rájön, mégsem a festőművészet az ő útja.  

 

Pedagógusnak tartod inkább magad, vagy képzőművésznek?  
Bár pedagógusnak elég gyengének érzem magam, a tanítványaim munkáin ez nem 

tükröződik. Azt gondolom, hogy a festészet bizonyos technikai alapok elsajátításán túl, ahogy 

már említettem, taníthatatlan. Nem az az érdekes például, hogy le tudom-e rajzolni az előttem 

ülő negyvenéves nő ráncait, hanem az, ahogy a ráncok ábrázolásában kifejezésre tudom 

juttatni, azok miért alakultak ki. Tanárként ennek megtalálásához próbálok segítséget 

nyújtani.  



 

Hogyan ismerhető fel, ha valaki tehetséges?  
Egy mozdulat, gesztus, folt, vonal megrajzolásában is azonnal 

észrevehető, hogy ott van-e az a kis plusz. 12-13 éves korig 

meghatározó egyébként a tehetség, ezt követően csak egy 

lehetőség, amely akkor válik igazi eséllyé, ha 70%-os 

munkával párosul. A szakmával való kommunikálás, és az épp 

aktuális trendnek való megfelelés is egy-egy újabb lépcsőfokot 

jelent az érvényesülésben.  

 

Mihucz Kitti (tanítványa): Kajakos (2015, akril, vászon) 

 

 

 

Hogyan tudnád megfogalmazni a kortárs festészet lényegét azok számára, akik nem 

rendelkeznek a befogadásához szükséges háttértudással?  
Az tény, hogy minél jobban ismerjük a vizualitás nyelvét, annál jobban kiigazodunk benne. 

Minden egyes korszaknak megvan a maga arculata, amit számtalan tényező befolyásol, ezek 

közül a legmeghatározóbb a gazdaságpolitika. Ha tisztában vagyunk ezek működésével, a 

jelenünket is könnyebben megértjük. Attól válik számomra kortárs művészetté egy alkotás, – 

azon túlmenően, hogy egy adott időintervallumhoz köthető – hogy kérdéseket tesz fel arról a 

korszakról, amelyben születik. A művészetnek nem az a feladata, hogy válaszokat adjon, 

hanem újabb és újabb megfogalmazásokat generáljon, összefüggésekre világítson rá. Ennek 

ellenpéldájaként szoktam emlegetni a giccset, amely nem több, és nem kevesebb, mint 

önmaga.  

 

 

Téged milyen kérdések érdekelnek?  
Az engem érdeklő kérdések a „semmi”, „az újragondolás”, 

„az emlékezés” fogalmai. Bár nem áll szándékomban a saját 

munkáimat bevinni az osztályterembe, az engem 

foglalkoztató témák mégis visszaköszönnek a tanítványaim 

festményein. Letagadhatatlan, hogy együtt dolgozunk.  

 

Szabó Károly: Vacsora Marienbadban  

(2014. ehető papír, installáció) 

 

 

 

Milyen érzés viszontlátni a saját gondolataidat tanítványaid alkotásain keresztül?  
Hízelgő mindenképp. A képzőművészekben van egyfajta egománság, szeretjük magunkat 

megmutatni a munkáinkon keresztül. A büszkeség mellett ugyanakkor édeskeserű érzéseket is 

okoz, amint szembesülök azzal, hogy a tanítványaimmal töltött két éves közös alkotás egyszer 

véget ér.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 

 

 

Debrecenben rendezik a XXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót 

2016. június 3-4-én. Az esemény főszervezője a Magyar Drámapedagógiai Társaság, 

társszervezője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A fesztivál előadásainak a 

Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház ad otthont, az egyéb fesztiválprogramoknak 

pedig a város több pontja és intézménye. A találkozóra 210 csoport jelentkezett, ami 

megközelítőleg 4000 gyermek részvételét jelenti. 

 

 

 

 

Színházi nevelési és színházpedagógiai konferencia Debrecenben 

 
 

Színházi nevelési és színházpedagógiai konferencia lesz Debrecenben, a Déri Múzeum 

dísztermében (4026 Debrecen, Déri tér 1.) 2016. június 3-án (pénteken) 10.00 órától 

15.30-ig "Fókuszban a kamaszok: Történetek és színházi formanyelvek" címmel. 
A konferencia Debrecen Megyei Jogú Város, a Vojtina Bábszínház, és a Magyar 

Drámapedagógiai Társaság közös rendezésében a XXV. Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozó kísérő eseményeként valósul meg (http://www.debrecen.hu; 

www.vojtinababszinhaz.hu; www.drama.hu).  

 

A módszertani napot ajánljuk drámatanároknak, színházi neveléssel foglalkozóknak, 

független színházi műhelyek munkatársainak, gyerek- és diákszínjátszó, valamint 

bábcsoportvezetőknek, színház- és drámaszakos hallgatóknak, művészeti iskolák tanárainak, 

színi stúdiók tanulóinak, közművelődési szakembereknek, szakmabeli és szakmán kívüli 

érdeklődőknek. A szakmai nap hasznos lehet mindenkinek, aki a 12 éves életkortól kezdődő, 

változások sokaságát megélő kamaszokkal foglalkozik. 

A konferencia témája: Négy színház élő és videós demonstrációjával kísért alkotói 

műhelye mutatja be, hogy milyen történeteket kínálnak a serdülőknek, milyen formában 

szeretnének velük együtt gondolkodni, hogyan tudnak a kamaszok világához 

kapcsolódni. A nap során többek között képet kaphatunk egy-egy alkotóműhely 

munkamódszeréről, színházi nevelési előadásuk létrejöttének folyamatáról, a feldolgozó 

drámamunkák szükségességéről, a színházak nevelési programjainak és az oktatás 

kapcsolódási pontjainak lehetőségeiről.  

 

 

Színházak és a prezentációra meghívott színházi nevelési programjaik:  

 

BÓBITA Bábszínház (Pécs): Az ablak 

 

MESEBOLT Bábszínház (Szombathely): Trója 

 

CSOKONAI Színház (Debrecen): Verona, 1301 

 

VOJTINA Bábszínház (Debrecen): Lomtalanítás – kamasztörténetek 

 

http://www.drama.hu/


Moderátor: 

Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház munkatársa 

 

A konferencia szakértő vendégei:  

CZIBOLY ÁDÁM drámapedagógus (InSite Dráma), 

NAGY TAMÁS klinikai szakpszichológus 

 

 

A NAP PROGRAMJA: 

9.30-tól Érkezés, regisztráció 

 

10.00-10.20 

Köszöntőt mond: dr. PAPP LÁSZLÓ, Debrecen város polgármestere 

 

10.30-11.30 

Vojtina Bábszínház (Debrecen): Lomtalanítás – kamasztörténetek  

„Színházi nevelési előadásunk pillanatfelvételeket mutat két család életéből. Egy kamasz lány 

és egy kamasz fiú szemszögéből foglalkozunk azzal, hogy milyen nehézségeket okozhatnak a 

generációs és kommunikációs problémák. A történet középiskolás és felnőtt szereplői 

egyaránt nem értenek szót egymással, nem értik egymás viselkedését, úgy érzik, nem 

számíthatnak egymásra. A családi válságok pedig legyűrűznek a kamaszok életébe is.” 

KAPOSI LÁSZLÓ, a színházi nevelési előadás rendezőjének demonstrációja 

Közreműködnek: Hell Krisztina, Hajdú Péter, Czapp Ferenc, Láposi Terka 

 

11.35-12.35 

Csokonai Színház alkotó műhelye (Debrecen): Verona, 1301  

„Mi a név? Mit rózsának hivunk, / Bárhogy nevezzük, éppoly illatos. / Ha Rómeót nem hívják 

Rómeónak, / Szakasztott oly tökéletes marad / Akármi néven…” – dühöng tehetetlenségében 

Júlia az erkélyen. A tizenhárom éves lány most tapasztalja meg a generációkon keresztül 

hagyományozott gyűlölet képtelenségét… Osztálytermi színházi nevelési előadásunk célja, 

hogy a drámában kibontakozó konfliktusok miértjén gondolkozzunk a résztvevő diákokkal, 

hogy a színház nyelvén keresztül körüljárjuk azokat a krízishelyzeteket, amelyeket végigélnek 

történetünk szereplői.”  

GEMZA MELINDA, az osztálytermi komplex színházi nevelési előadás (TIE) 

foglalkozásvezetőjének demonstrációja 

Közreműködnek: Edelényi Vivien, Kiss Gergely Máté, Vranyecz Artúr 

 

 

12.35-13.00: SZÜNET 

 

 

13.00-14.00 

Mesebolt Bábszínház alkotó műhelye (Szombathely): Trója  

„Az előadás egyszemélyes asztali játék, ami a trójai mondakört dolgozza fel (nem csupán az 

Iliász történetét, hanem annak előzményeit, és az utána következő eseményeket, egészen 

Trója pusztulásáig). Így egyszerre próbálunk megszerettetni egy kötelező tananyagot és 

megismertetni egy izgalmas színházi formavilágot.”  

SCHNEIDER JÁNOS, az osztálytermi bábelőadás rendezőjének demonstrációja 

Közreműködnek: Kőmíves Csongor, Takács Dániel, Kovács Géza 

 

 

 



14.00-15.00 

Bóbita Bábszínház alkotó műhelye (Pécs): Az ablak  

„Az előadás központi témája a 18. életév betöltése és a középiskola befejezése után a felnőtt-

életbe kilépő fiatalok „kapunyitási pánikja”. A kortárs nyelven megszólaló bábos játékhoz 

színházi nevelési foglalkozás is kapcsolódik, amelyben a játszó bábszínészek és drámatanárok 

az érintett korosztályhoz tartozó nézőkkel együtt teszik fel s próbálják megválaszolni az 

előadás, a játék által felvetett, a jelenlévőket közvetlenül is érintő kérdéseket.” 

TÓTH ZOLTÁN, a bábos játék és színházi nevelési előadás dramaturgjának és rendezőjének 

demonstrációja 

Közreműködnek: Tölgyfa Gergely, Komlóczi Zoltán 

  

15.00-15.30 

Epilógus 

A látottakra reflektálnak: CZIBOLY ÁDÁM és NAGY TAMÁS 

  

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK bejelentését Szakács Zsuzsanna (52/418-160, 30/933-2436) 

várja a szervezes@vojtinababszinhaz.hu címen. 

 

 

 

 

A Vojtina a Kaposvári Biennálén 
 

 

2016. május 2 és 7 között rendezik meg a VIII. 

Kaposvári Nemzetközi Assitej Gyermek- és 

Ifjúsági Színházi Biennálét. A Vojtina Bábszínház 

május 3-án (kedden) 10.00 órától szerepel a 

versenyprogramban a Lomtalanítás című színházi 

nevelési előadásával, melynek helyszíne a Csiky 

Gergely Színház Stúdióterme lesz. 

A versenyen kívüli programban is találkozhattok két 

előadásunkkal: május 2-án (hétfőn) 18.45-től Az 

előszobaszekrény boszorkánya című előadásunk lesz 

látható a „Csibicsücsök” nevű helyszínen, május 3-án (kedden) 16.20-tól pedig a Batu-tá 

kalandjai című vásári bábjátékunkat láthatjátok az Európa park szabadtéri színpadán. 

A programokról itt tájékozódhattok: 

http://www.csiky.hu/hu/eloadas/eloadas/es_Ifjusagi_Szinhazi_ASSITEJ_Biennale 

http://babszinter.hu/hirek/2016-majus-2-7-biennale.html 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 
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Batu-tá kalandozásai 

 
 

Batu-tá kalandjai című vásári 

bábjátékunkkal vendégeskedünk május 14-

én (szombaton) 16.00 órától a Békéscsabai 

Napsugár Bábszínház színpadán, majd 

május 17-én (kedden) 10.00 órától a 

Biharkeresztesi Sportcsarnokban 

mutatkozik be. 

Május 29-én (vasárnap) 15.40-től a 

Nagyerdei Békás-tónál találkozhattok vele 

a Hortobágy házhoz jön! - pusztai kínáló - 

elnevezésű kulturális és gasztronómiai 

rendezvényen. 

Végül pedig a sárkányok földjére is elmerészkedik! Az országban egyedülálló fesztivál-

élményt kínál Nyírbátorban a Szárnyas Sárkány Hete július 8-10 között. Színes és vidám 

utcaszínházi kavalkád, kihagyhatatlan program az egész családnak – igazi nyári kulturális 

csemege. Szabadtéri színházi előadások, koncertek, performanszok, happeningek nyújtanak 

felhőtlen kikapcsolódást a fesztiváltér valamennyi helyszínén.  

Batu-tával 2016. július 9-én (szombaton) 17.30-tól a Múzeumudvarban találkozhattok a 

fesztiválon. 

A fesztiválról részletesen itt olvashattok: 

http://kulturaliskozpont.com/component/content/article/37-2016-03-18-07-21-49/940-2016-

06-02-07-20-44.html 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

 

 

 

Láposi Terka Csanak József díjban részesült 

 

 

A Csokonai Színház évadzáró ünnepségén Láposi Terka igazgató-

helyettesünk Csanak József-díjban részesült. Az egykori építészről, 

mecénásról elnevezett elismerést olyan személy kaphatja, aki a 

Csokonai Színház társulatához kötődik, valamint mecénási vagy 

művészeti tevékenysége túlmutat a szakmai munkán, erősítve ezzel a 

város és a társulat kapcsolatát. 
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Negyven éve szárnyal a Vojtina 

 
 

 

 

Negyvenedik évadát zárta a Vojtina. 

Elkészült A pelikán röpte című, 

kétkötetes alkotás, amelyben a 

bábszínház elmúlt negyven évének 

történetét, emlékeit őrzik meg a 

lapok, Láposi Terka szerkesztői, 

írói munkájának köszönhetően. 

 

 

 

 

 

 

 

A Vojtina Bábszínház nyílt pályázatot hirdet 

 
 

A Vojtina Bábszínház nyílt pályázatot hirdet bábszínház-látogatás támogatására 

szociálisan hátrányos helyzetű óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok számára  

 

A Vojtina Bábszínház 40 éve szolgálja a Hajdú-Bihar megyei gyermekek és családok igényes 

szórakoztatását. Néhány éve érkeznek hozzánk olyan információk, hogy a bábszínházba való 

eljutásnak anyagi természetű akadályai vannak. Mivel színházunk hitvallásához tartozik az 

esélyegyenlőség megteremtése, ezért ezzel a pályázattal szeretnénk segíteni az ilyen indokkal 

távolmaradóknak. 

 

A Hajdú-Bihar megyei óvodák és általános iskolák a 2016-2017-es tanévre két előadás 

ingyenes megtekintésére jogosító bérletre pályázhatnak szociálisan hátrányos helyzetű 

csoportjaik/osztályaik részére. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24. (péntek) 

 

A pályázat anyagi fedezetét a bábszínház gazdasági társulások, civil szervezetek és 

magánszemélyek felajánlásai alapján szeretné biztosítani. A felajánló szervezetek vagy 

magánszemélyek a Vojtina Bábszínház előadásaira bérleteket vásárolnak, melyeket a 

pályázók számára a Vojtina Bábszínház juttat majd el.  

A Vojtina Bábszínház várja a fenti célokkal egyetértő és azokat támogatni kívánó cégek 

és magánszemélyek jelentkezését is! 
 

 

Pályázati cél: a 2016-2017-es tanévben a szociálisan hátrányos helyzetű Hajdú-Bihar megyei 

óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok ingyen bábszínházi bérlethez juttatása 

Egy bérlet két előadás ingyenes megtekintésére jogosítja fel a támogatott 

gyermekcsoportot. 
 



Pályázók köre: a Hajdú-Bihar megyei gyermekekkel foglalkozó közoktatási intézmények 

(óvodák, iskolák) pályázhatnak csoportjaik/osztályaik bérletes támogatására. 

Az intézmény teljes gyermek létszámát a pályázat kiíró nem tudja támogatni. 

 

Pályázati feltételek:  

A pályázó csoportba vagy osztályba járó gyermekek zöme az alábbi feltételek valamelyikével 

rendelkezzen: 

 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban 

részesülő gyermek, 

 gyermekvédelmi vagy szociális intézményben élő gyermek, 

 sajátos nevelési igényű gyermek. 

  

A pályázat elfogadása esetén a teljes csoportra vonatkozik a támogatás! 

Kérjük a pályázó intézményeket, hogy körültekintően járjanak el a csoportok/osztályok 

kiválasztásánál mivel a színházunk befogadóképessége korlátozott. 
  

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

  

Támogatás forrása: gazdasági társulások, civil szervezetek, magánszemélyek stb. 

felajánlásai 

  

A támogatás megvalósításának módja: A felajánló szervezetek vagy magánszemélyek a 

Vojtina Bábszínház előadásaira bérleteket vásárolnak, melyeket a pályázók számára a Vojtina 

Bábszínház juttat el. 

 

Pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet: 

 az óvoda, iskola, intézmény rövid bemutatása (max. 1 oldal terjedelemben) 

 a csoport vagy osztály rövid bemutatása, mely tartalmazza a rászorultság indoklásán 

túl, az igényelt bérletek számát is (max. 1 oldal terjedelemben) 

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24. (péntek) 

  

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat az aláírásra jogosult intézményvezető és a 

csoport/osztály vezetőjének eredeti aláírásával és bélyegzővel ellátva várjuk postai úton a 

Vojtina Bábszínház címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.) vagy e-mailben a 

szervezes@vojtinababszinhaz.hu e-mail címre. 

A pályázati döntésről 2016. szeptember 9.-ig (péntek) értesítést kap minden pályázó. 

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetnek Kapusi Miklóstól és Szakács Zsuzsannától 

telefonon (52/418-160) vagy e-mailben ( szervezes@vojtinababszinhaz.hu). 
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