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Tessék engem megmenteni! BEMUTATÓ 

 

 
2016. április 10-én (vasárnap) 10.00 órától láthatta először a 

közönség a Tessék engem megmenteni! című bábelőadásunkat. 

 

Az előadás zártkörű szakmai bemutatójára április 9-én 

(szombaton) 15.00 órától került sor. 

 

„Egyszer volt, hol nem volt...” - kezdhetnék így is a mesét, mert 

ebben a történetben is vannak királylányok, hercegek, sőt még 

egy szörny is, (akit persze elvarázsoltak és alig várja, hogy valaki 

feloldja a varázslatot) …mégsem úgy történnek itt a dolgok, 

ahogyan egy szokásos „egyszer volt, hol nem volt” mesében lenni 

szokott. Persze a végén itt is minden jóra fordul, de addig mókás, 

váratlan, és tanulságos kalandokba keverednek hőseink, és már 

sok mindent másképp gondolnak, mint amikor elindultak. 

Paul Maar meséjét klasszikus paravános játékként álmodtuk a Vojtina Bábszínház színpadára, 

olyan pergő játékkal, ami élmény lehet óvodásnak, felnőttnek egyaránt. 

 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 

  

 

 

 

Paul Maar meséjét színpadra írta: Schneider Jankó és Nagy Viktória Éva 

 

Tervező: Grosschmid Erik 

 

Zeneszerző: Czapp Ferenc 

 

Rendező: Schneider Jankó 

 

Játsszák: Hajdú Péter, Hell Krisztina, Nagy Mónika, Reschofsky György, 

Schneider Jankó, Telenkó-Oláh Tímea 
 

Zenei közreműködők: Czapp Ferenc, Györgyfi Zsolt/Varga Gábor, Papp László, 

Schneider Jankó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=61
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=61
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=147


„Ritmusban próbálok fogalmazni” 
 

 

Tessék engem megmenteni! című kesztyűsbábjátékunk közelgő 

bemutatója kapcsán az előadás rendezőjével SCHNEIDER 

JANKÓ-val beszélgettünk.  

  

  

 

Mire utal a Tessék engem megmenteni! címben a felszólítás? 

A mesére Boráros Milada (A Magamura Alkotóműhely alapítója, 

melyet férjével Boráros Szilárd díszlettervezővel közösen vezetnek 

- szerk.) hívta fel a figyelmemet. Azonnal megragadott, miután 

elolvastam. A történet az elkényeztetett Henrietta-Rozalinda-

Audóra királykisasszonnyal kezdődik, aki fejébe veszi, hogy 

elraboltatja magát egy szörnnyel. Azt tervezi, hogy miután egy 

bátor és daliás herceg megszabadítja, hozzámegy feleségül. 

Eleinte minden úgy is alakul, ahogy kigondolta. Kiderül azonban 

később az őt elragadó szörnyről, hogy tulajdonképpen egy 

elátkozott királyfi, aki addig nem változhat vissza emberré, amíg 

egy szépséges királylány meg nem csókolja. A „Tessék engem 

megmenteni!” felszólítás az elátkozott királyfira tehát éppúgy 

érvényes, mint a királykisasszonyra, valamint az ő megmentésére 

siető „hercegre” is, aki voltaképpen Apróvár uralkodó lánya, 

Szimplinella. A hercegkisasszony azért öltözik álruhába, hogy 

megszerezze szülei számára a királylány kiszabadítására felajánlott fél birodalmat. Ő az 

egyetlen, aki érti a szörny beszédét, megcsókolja hát, aki rögvest visszaváltozik királyfivá. 

A történet tanulságát Szimplinella jellemfejlődésén keresztül érthetjük meg, aki a maga 

burokban nevelkedett, szemellenzős nézőpontján felülemelkedve rájön arra, hogy az élet 

egészen másképp működik, mint ahogy azt ő korábban gondolta. Képes lemondani ezért a fél 

birodalom ajándékba kapott lehetőségéről is, mert ráeszmél, az ő igazi otthona Apróvárban 

van.   

Paul Maar, a szerző klasszikus módon, tisztelettel kezelve a műfajt, egyúttal azt parodizálva 

beszéli el a történetet, tele váratlan fordulatokkal. Van egy jól játszható bolondossága, sajátos 

ritmikája az egész mesének, amely kiválóan alkalmas, hogy kesztyűsbábjátékként vigyük 

színre. 

 

Nem ez az első alkalom, hogy Nagy Viktória Évával, a feleségeddel írtok közösen 

szövegkönyvet. Hogyan dolgoztok a kulisszák mögött? 

Nincs rá recept. Megbeszéljük, hogy mit szeretnénk, aztán amelyikünket épp elragadja a hév, 

ír pár oldalt, azt megmutatja a másiknak, aki pedig kijavítja. Nem mérlegelhető, ki mennyit 

tesz bele. Ha nem értünk egyet, mert természetesen időnként előfordul, rengeteget rágódunk 

az adott témán, mielőtt konszenzusra jutnánk. Az ilyen alkalmaknak én kimondottan örülök. 

A szövegkönyv írásakor többnyire Paul Maar Tessék engem megmenteni! című meséjének (az 

eredeti fordítása: Sötét erdő mélyén) párbeszédeit használtuk fel, ettől akkor tértünk el, amikor 

a játék ritmusának kijátszhatósága megkívánta a hangsúlyok módosítását. A végleges formáját 

azonban a szöveg itt is, mint minden más esetben, a próbák alatt nyeri el. Arra törekszem, 

hogy ne a szöveg, hanem a játék legyen hangsúlyos. Ritmusban próbálok fogalmazni, 

amelynek ha kell, a szöveget is alárendelem.    



 

A meséhez választottad a kesztyűsbábjáték műfaját, vagy épp fordított volt a sorrend? 

Asbóth Anikó igazgató egy kesztyűsbábjáték előadás megrendezésére kért fel, tehát a műfaj 

adott volt. Fontos szempont volt ugyanakkor a darab választásakor – ez azonban már az én 

kikötésem volt magam felé – hogy a nagyszínpadi társulat valamennyi tagja részt tudjon venni 

benne.  

 

 

Mennyiben követi az előadás a kesztyűsbábjáték hagyományát? Mennyiben tér el tőle? 

Én egy Pulcinella játékot (Vitéz László olaszországi 

rokona – szerk.) látva döbbentem rá először arra, 

hogy mekkora ritmusképletet bír el egy kesztyűsbáb 

előadás. Nagyon nagy élmény volt. Sűrített, 

ugyanakkor pregnáns, követhető játékmódot lehet 

létrehozni vele, amely rengeteg pimaszságot elbír. 

A Tessék engem megmenteni! előadás sikere 

nagyban múlik azon, hogy meg tudjuk-e találni ezt a 

ritmusképletet. A paraván előtt és mögött egyaránt 

játszunk. Időnként felvállaltan „kitett” a játék, ez 

vonatkozik a zenére is, az előadás érdekessége ugyanis, hogy élőzenével kísért. Gitár, 

trombita, fuvola és ütős hangszerek együttesével különleges filmes hangzásvilágot teremtett 

Czapp Ferenc zeneszerző. 

Az előadás két síkon játszódik, a térelemeket különböző méretű paravánokkal választjuk el 

egymástól. Grosschmid Erik tervezővel nem először dolgozunk együtt. Bár eddig a közös 

munkáink főképp kesztyűsbábjátékok voltak, (Csizmás Kandúr – Budapest Bábszínház, 

Torzonborz, a rabló – Pécsi Bóbita Bábszínház), igyekeztünk minden egyes alkalommal 

valami újdonsággal előrukkolni. Ebben az esetben a térhasználatot bolondítottuk meg. A 

helyszíneket, „a palotákat” különféle méretű dobozok segítségével jelenítjük meg. A 

kesztyűsbáb-fejek formái sem a megszokottak, függőleges irányban elnyújtottak, amitől 

amorfokká, stilizáltakká válnak, engem kicsit Paul Klee stílusára emlékeztetnek. 

 

 

Pályád során színészként, rendezőként, tanárként is volt szerencséd a kesztyűsbáb 

műfajához. Sorsszerű véletlen volt ez a találkozás vagy tudatos döntés? 

Sorsszerű, ő ért utol engem. A paraván mögötti játék egyre ritkább a bábszínházakban, pedig 

időnként olyan jól esik visszamenni oda, én legalábbis nagyon szeretek. 

Kesztyűsbábbal legelőször Zalaegerszegen a Kovács Géza rendezte Világszépe 

Nádszálkisasszony című előadásban volt lehetőségem játszani, majd évekkel később a Batu-tá 

kalandjai című egyszemélyes játékban, amely egy szomorúsággal teli ajándékként csöppent 

az életembe. (Az előadást eredetileg a tragikus hirtelenséggel elhunyt Balogh András játszotta 

volna. – szerk.) 

Azonban nem csak játszottam, tanítottam is a műfajt. A Színművészeti Egyetemen Ács 

Norbert barátommal és kollégámmal európai kesztyűsbábjáték kurzust vezettünk a bábos 

osztálynak, idén ugyanezt talán külföldi diákoknak tartjuk. 

Kesztyűs bábjáték megrendezésére is kaptam felkérést, így születettek meg a Csizmás Kandúr 

és a Torzonborz, a rabló című előadások, utóbbinak már a folytatását tervezzük, akkora 

sikernek örvend.  

 

 

 

 

 

 

 



„Egy művészettel foglalkozó embernek feszegetnie kell a határait.” 
 

 

 

A LOMTALANÍTÁS – kamasztörténetek című színházi nevelési 

előadás expresszív látványvilággal fogalmazza meg a kamaszok és 

szüleik közti kommunikációs problémákat. A produkció tervezője 

igazi színházi ember, akinek tervezőként, rendezőasszisztensként, 

világosítóként, színészként szerzett tapasztalatai komplex 

látásmódban összegződnek. PIGNITZKY ÁDÁM-mal beszélgettünk. 
  
A fényképet készítette: Patka Barnabás 

  

  

 

 

Kezdetek 

A szegedi születésű 27 éves fiatalember érdekes hangzású név birtokosa, melyet lengyel 

nemesi felmenőknek köszönhet. Középiskolai tanulmányát Esztergomban a Temesvári Pelbárt 

Ferences Gimnáziumban végezte, mindeközben a helyi színjátszó körben tervezői, 

rendezőasszisztensi feladatokat látott el, melyek meghatározó élményt jelentettek számára a 

pályaválasztás döntésekor. Kreativitását és a művészetek iránti fogékonyságát bevallása 

szerint óvónő édesanyjától örökölte. Életének mindig is fontos része volt a festészet, mégsem 

akart soha festőművész lenni. Ehelyett Kaposvárott látványtervező szakon végzett 2012-ben 

Gyarmathy Ágnes, Menczel Róbert osztályában. Az egyetemi éveket elméletorientált, 

kőkemény időszakként jellemzi. 

  

Útkeresés 

Az egyetem elvégzését követően Budapesten próbált szerencsét. Színházzal szeretett volna 

foglalkozni, és a tervező szakmában elhelyezkedni. Olyan színházi közegben érezte mindig is 

jól magát, „ahol kreatív emberek csapatmunkája folyik. Ahol mindenki azt adja magából, 

amihez a legjobban ért, ezzel járulva hozzá az előadás sikeréhez.” – összegzi.  

Bár volt némi tapasztalata – másodévesként a Katona József Színház Sufnijában Gorkij 

Lószúnyog című novellájából Lengyel Ferenc színész, rendező által színpadra alkalmazott 

monodráma látványát tervezte és kivitelezte – mégsem rendelkezett kellő gyakorlattal ahhoz, 

hogy egy kőszínház leszerződtesse.  

Végül Ilyés Lénárd színész ismerőse ajánlásával a Formanek Csaba vezette Radikális 

Szabadidő Színház társulatához csatlakozott, ahol világosítóként, díszlet- és 

jelmeztervezőként, alkotótársként, egyszóval „mindenesként” segítette az alternatív csapatot 

három éven át. A rengeteg munkát igénylő elfoglaltság azonban egy idő után nem adott 

fejlődési lehetőséget számára, ezért továbbállt.  

Színész évfolyamtársai által alapított k2 Színházhoz szegődött. A csoport több 

produkciójában is részt vett elsősorban tervezőként. Erre az időszakra esik a Mozgó Világ 

folyóirat megszűnését feldolgozó előadás, melyet minimalista látványvilág megvalósításával 

az ő tervei alapján állított színpadra a csapat. „A túlságosan leillusztrált díszlettel szemben a 

praktikusságot szeretem. Vigyázni kell arra, hogy a díszlet ne szaladjon túl az előadáson, mert 

akkor effektté válik, és a mondanivaló rovására megy.” – fejti ki véleményét az egyszerűség 

mellett.  

A k2 Színházhoz kapcsolódó további munkái tervezőként a Stúdió K Színházzal 

koprodukcióban készült Bakfitty előadás, valamint az idén januárban bemutatott Röpülj, 

lelkem! című operett, melyben tőle szokatlan módon színészként lép színpadra saját magát 

alakítva.  

 



Honnan ez a kísérletezési vágy? „Egy művészettel foglalkozó embernek feszegetnie kell a 

határait, hogy ne ismételje önmagát. Az a generáló erő, ha folyamatosan kétkedik magában, új 

lehetőségeket keres.” – válaszolja. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy túl van már azon az 

időszakon, amikor minden érdekelte, úgy érzi, a háttérmunkában tud leginkább kiteljesedni, 

abban szeretne jobban elmélyedni, szívesen kipróbálná magát egyúttal rendezőként is.  

Egyre kevésbé köti le a klasszikus értelemben vett mai magyar kőszínház. Arra a kérdésre, 

hogy milyen színház áll hozzá közel, saját kísérleti fázisban lévő előadását hozza példának, 

melyet Pázmány Virág látványtervezővel közösen találtak ki tavaly nyáron. A színészek 

nélküli projekt lényege, hogy különböző alakú mozgatható díszletelemekre figurális formákat 

vetítenek, amellyel egy történetet mesélnek el. Azok az előadások érdeklik továbbá, 

amelyekben a test fizikumának a jelenléte a domináns a szöveggel szemben.  

Az alkotás során fontosnak tarja, hogy egy nyelvet beszélve tudjanak gondolkozni és dolgozni 

a próbafolyamatban résztvevők. Lényeges számára a visszajelzés, „…nem azért mert 

bizonytalan vagyok, hanem mert több kreatív ember gondolatcseréje szükséges ahhoz, hogy a 

dolog előre lendüljön.” – fejti ki véleményét.  

 

Első bábszínházi tervezés 

Bár voltak korábban bábos tervezései, bábszínházi felkérésnek most először tesz eleget. 

Tizenéves korában nagy hatással volt rá a Budapest Bábszínház Kékszakállú herceg vára 

című előadása, melyet azóta is katartikus élményként emleget. Akkor szembesült vele igazán, 

milyen kifejezőerővel bír ez a műfaj. 

A Lomtalanítás színházi nevelési előadás többféle szempontból is közel került hozzá. 

Egyrészt a történet miatt, melyben saját „zűrös” fiatalkorára ismert rá, másrészt a tervezés 

kapcsán, melyben fontos szempont volt a báb- és élőszínházi igények együttes 

figyelembevétele. Mivel a viszonylag szűk térben játszódó előadást a nézők körbe ülve nézik, 

követelményként jelentkezett a funkciószerűség. Olyan látványt igyekezett tervezni, amely 

metaforikusan is értelmezhető kellékek atmoszférateremtő helyszínéül szolgál. 

A tér központi eleme egy nagy láda, amely olykor 

paravánként, búvóhelyként vagy a dolgok elrejtéséül 

szolgál. Egy szennyes kosár, egy fogas és egy óriási 

kendő is helyet, szerepet kapott az előadásban, 

mindegyik azon túlmenően, hogy használati tárgy, 

másodlagos jelentéssel is bír. A felnőttek világát 

tükröző bekoszolt díszletelemek markáns hangulatot 

árasztanak. Azt a kettősséget hivatottak jelezni, 

amely a felnőttek egyet nem értése és kimondott 

szavaik között feszülnek. 

  

 

  

Az előadásban szereplő óriás bábok, és kesztyűsbábok arca 

afrikai törzsmaszkokhoz hasonlíthatóak. „Mivel nem 

fejeznek ki érzelmet, és nincs karakterük, rémisztő, ijesztő 

hatást keltenek. A szülők, akik állandóan csak piszkálják a 

kamaszokat, démonikussá válnak ettől, a fiatalok arcát 

pedig, akik ebben a korban tanulják meg a képmutatást, 

maszkszerűvé teszi.” – összegzi a tervezői munkát a fiatal 

alkotó.  

  

  

  

  

 

 



Lomtalanítás a drámafoglalkozás-vezető szemével 
 

 

 

Az év elején mutattuk be LOMTALANÍTÁS – kamasztörténetek 

című színházi nevelési előadásunkat a 15-16 éves korosztály 

számára. A drámamunkát is magában foglaló produkció két 

kamasz történetén keresztül szemlélteti a szülők és gyermekek 

közt fennálló kommunikációs problémákat. A drámafoglalkozást 

játszószínházunk művészeti vezetője, Láposi Terka irányítja, aki 

az alkotófolyamattal és az előadással kapcsolatos gondolatait 

osztja meg velünk.  

  

  

  

Miért tartod fontosnak, hogy a bábszínház a színházi nevelési formák felé nyisson? 

Azt tapasztalom, hogy az életkorok különböző fejlődési szintjei egyre inkább keverednek a 

szocializációs folyamatban. Minden életkorban szükség van a nyitottabb, valós érdeklődésű 

kommunikációra. A színház eszközeivel ez, az elsősorban interakcióra épülő kommunikáció 

viszonylag biztonságosan, de felelősségteljesen felkínálható. A mindennapok megszokott 

közegétől, formáitól más kontextust nyújthat a színház, többek között: kötetlenebb 

hangnemet, szokatlan helyzeteket teremtve, önmagamtól eltávolodva ugyan, mégis önmagam 

határainak feloldását, a saját komfortzónákból való kilépést, stb. 

  

Miért épp az osztálytermi előadás műfaját választottátok? 
Mert kis játéktérben, osztálytermi közegben is előadható a darab. De fontosabb nézőpont volt, 

hogy az előadás nézőközönsége, illetve a foglalkozáson résztvevő egy osztályközösség a 

drámafoglalkozás során önmagukat és egymást is mélyebben megismerhetik. 

 

Célirányos döntés volt a középiskolás korosztály megszólítása? 
Határozottan, igen! Hosszú évtizedes tapasztalat áll mögöttünk az ovis, kisiskolás korosztály, 

valamint az 5-6. osztályosok megszólításában. Az ennél idősebb fiataloknak a Vojtinában 

nem szoktunk színpadra állítani előadást. Más helyzetekre vágytunk ahhoz, hogy párbeszédre 

hívjuk őket. Elkezdtük keresni azokat a formákat, amelyben mi is bátrabban merünk 

megszólalni. A színházi nevelési foglalkozások lehetővé teszik, hogy az erre a korosztályra 

jellemző attitűdbeli és gondolkodásbeli sajátosságokat jobban megismerjük, és egyúttal a 

magunkéhoz is közelebb kerüljünk. Ez magunk, alkotók számára is egy folyamatos tanulási 

lehetőség. 

 

Ebben a formában mit takar a drámapedagógiai munka? 
Az előadást egy alkalommal 

drámafoglalkozás szakítja meg, melyet a 

drámatanár kérdésekkel, gondolkodási 

irányok kijelölésével vezet le. Kötetlen 

beszélgetésbe hívja a gyerekeket, nézői 

szerepből résztvevői szerepet kínál nekik, 

amelyet frontális és kiscsoportos munkában 

is tovább folytatunk. Több nézőpontból 

próbáljuk megközelíteni a történet 

drámaiságát, feszültség gócpontjait, 

megoldási stratégiáit. A kiscsoportban ki-ki 

felteheti magának a kérdést, hogy ő hogyan 

viselkedne egy ilyen helyzetben, mit tenne másképpen, mint az előadás figurái. Sokféle 

megoldás és személyes válaszadás is megszülethet. 



Hiányként élem meg azonban, a nyílt végű interaktivitás lehetőségét, azt, amely során az 

elhangzottakat beépítjük az előadás további cselekményébe. Törekszünk azonban arra, hogy 

ehhez a formához is megteremtsük a lehetőséget. 

Az előadás végén szintén van mód a beszélgetésre, a történetünkben felvázolt családok 

életének továbbvetítéséhez. Kiscsoportos formában a két főszereplő fiatal további életútjához 

keresünk megoldási lehetőségeket. A kiscsoportos formában két színész társammal vezetjük a 

foglalkozást. 

 

Milyen szerepe van a felkészültségnek és az improvizációnak a drámafoglalkozás-vezető 

munkájában? 

Sokrétű felkészültséget igényel a drámafoglalkozás vezetése. Tudnom kell például a teljes 

szövegkönyvet, hogy a nézőkkel történő beszélgetés alkalmával bármilyen szituációból 

visszaidézhessek mondatokat. Az előadás során fontos, hogy a drámatanár megtalálja a 

legmegfelelőbb nézői rálátást az egész térre. Állva szoktam nézni két művésztársam játékát, 

de nem mindegy, hogy a térben hova állok. Érdemes rálátnom a nézőkre, hogy érzékelni 

tudjam testgesztusaik változásait, különféle reakcióikat, az időnkénti kuncogásokat, a 

lélegzetvétel csendjét. Érzékelnem kell, hogy melyek azok a pillanatok, amikor megbomlott a 

figyelem, hogy mikor válik közösségivé az előadás hatása, vagy mikor bomlik 

individualizálttá. Az pedig az egyik legfontosabb, hogy észrevegyem, hol vannak azok a 

katartikus, traumás pontok, amelyekre érdemes lesz a beszélgetés során visszautalni. Sokféle 

figyelemmel kell jelen lennem, hogy valósan megérezzem a nézők reakcióját. A kérdéseimet 

ennek megfelelően szükséges puhítani, keményíteni vagy épp dinamikussá tenni. Az 

óvatosság, udvariasság lelassítja a beszélgetést. Tapasztalatom szerint, ha intelligens 

provokációt éreznek a drámatanár részéről a nézők, igazán partnerekké válnak, az iskolában 

megszokott konvenciókat átlépve vitatkozni mernek a foglalkozásvezetővel és egymással, 

azaz megtörténik a nézőből résztvevővé válás. Az ő válaszaikra épített további kérdések is 

közelebb vihetnek minket egymáshoz. Annak örülök a legjobban, ha feloldódik az együttlét 

valamelyik pontján „kettőnk” közt a határ, és nincsenek küszöbök, nincs megfeleléskényszer 

„egyikünkben” sem. 

 

Milyen tapasztalattal zártad a próbafolyamatot? 
Izgalmas volt, mert ha egy ilyen alkotófolyamatban az ember fel- és kiteszi alkotótársai elé a 

saját kérdéseit is, akkor egyúttal szembesül önmaga megoldási stratégiáival. Szülőként, 

alkotóként, résztvevőként egyaránt jelen voltam, amely egy újszerű, izgalmas élményt 

hordozott számomra. 

A foglalkozás alatt emberi viszonyokra, kapcsolatrendszereikre kérdezünk rá, általánosnak 

mondható karakterekkel operálunk. A problémák, a kérdések, a válaszok valósak, épp ezért a 

felelősség is hatalmas. Az adhat sok esetben irányt, támpontot, hogy az individuum személyes 

felvállalása és a színházi előadás felkínált karaktereinek sorsa között folyamatos kapcsolatot 

teremtünk. A próbafolyamat alatt több példán keresztül vizsgáltuk, hogy mik azok a határok a 

drámamunkában, mely már nem az én kompetenciám, s ezeket a szituációkat milyen módon 

érdemes megoldani. 

Fontos volt az is, hogy a színészkollégáimmal (Hell Krisztina és Hajdú Péter), illetve a 

zenészekkel, akik felváltva játszanak az előadásban (Arany Zoltán és Czapp Ferenc) hogyan 

oldottuk én-határainkat, illetve milyen mélységben léptünk ki komfortzónáinkból. 

 

Mennyiben változott az előadás a premierhez képest? 
A koncepciója ugyanaz maradt, ami változott, az az én drámafoglalkozás vezetési stílusom. 

Máshová helyeződik a hangsúly a drámakeresésben, a figurák értelmezésében. Kevésbé a 

vizualitásból indulok ki egy-egy jelenet értelmezésekor, arra kérdezek rá inkább, hogy milyen 

viselkedési tartományok, érzelmi attitűdök olvashatóak ki abból a mozdulatból, amikor 

például a színész felveszi a bábot, és ezzel duplikálódik. Olyan metaforikus látásmódra és 

érzelmi felszabadításra enged következtetni az ilyen jellegű gondolkodás, amely során a 

nézők egymást és saját magukat is jobban megismerhetik. 



 

Sorban érkeznek a felkérések az iskolák részéről. Mivel magyarázod ezt a hatalmas 

érdeklődést? 

Kevés lehetőség adódik a városban olyan színházi formára, amely interaktív jelenlétre hívná a 

14-18 éves korosztályt. Hiányoznak azok az alkalmak, amikor az életünkről valósan 

beszélgethetünk. A színházi nevelés megszólítja a nézőit, akik eldönthetik, hogy részesei 

akarnak-e lenni ennek a folyamatnak, vagy nem. A diákok és a pedagógusok körében nagy 

tetszésnek örvend ez a fajta kommunikáció. Nagy Tamás, pszichológus felkészítése 

megerősített bennünket abban, hogy a kamaszkor egy problematikus életkori szakasz, 

érdemes vele foglalkozni. Az előadás nyitott fogadtatásra talált a szakemberek, a 

pedagógusok és a diákok körében is. 

 

Milyen jövő áll az előadás előtt? 
Biztos vagyok benne, hogy hosszú lesz a kifutása. Ahogy mondani szoktuk: gyerek, kamasz 

mindig van. A foglalkozáson nem olyan témákat érintünk, amelyeket ha feldolgoztunk, 

megszűnnek létezni. A kommunikáció, a családon belüli egymásra figyelés problematikája, az 

elmagányosodás minden életkorban jelen van. Érdemes folyamatosan beszélni róla. 

További témafelvetéseket is érdemes majd a későbbiekben hozzákapcsolni. Másfajta formával 

is gazdagíthatnánk ezeket a foglalkozásokat. Engem nagyon érdekel az improvizáció adta 

lehetőség, egy helyzetnek többféle megoldása. 

A gyerekek az eddigi tapasztalatok szerint hajlandóak és képesek velünk tartani, és ezzel 

kialakulhat bennük életük alakíthatóságának biztonsága, a kommunikáció közvetlenebb 

kultúrája, önmaguk felvállalásának szabadsága. Fontos megéreznünk, hogy segíteni tudunk 

egymáson, de ehhez előbb észre kell vennünk egymást! 

 

 

 

Lomtalanítás színész szemmel 

 

 

LOMTALANÍTÁS – kamasztörténetek című 

színházi nevelési előadásunk idén januárban 

mutatkozott be nagyközönség előtt. A 15-16 éves 

korosztálynak szóló, drámafoglalkozással 

egybekötött produkció két színészével, Hell 

Krisztinával és Hajdú Péterrel beszélgettünk. 

  

  

 

Melyek az első benyomások, amelyek az előadással kapcsolatban megfogalmazódnak 

bennetek?  

Hell Krisztina: Tanulságos volt. Sok küzdelem övezte a létrejöttét, de a fiatalokkal folytatott 

párbeszéd azt mutatja, hogy érdemes volt belevágnunk. Mindenképpen fontosnak tartom, 

hogy az előadás által felvetett témákról beszélgessünk.  

Hajdú Péter: Jól érzem magam benne, jól esik másfajta közegben, másfajta stílusban, idősebb 

korosztálynak játszani. Színészileg nem okozott nagy nehézséget a szerepformálás. Szeretem 

váltogatni a figurákat, amelyeket hol két bábbal, hol a saját testemmel kell alakítanom.  

  



Egyik nap mesei figurákat alakítotok óvodás és kisiskolás korosztálynak, másik nap 

valós emberi helyzetekkel, sorsokkal szembesítitek kamasz nézőiteket. Színészként 

hogyan élitek meg ezt a feladatot?  

Hell Krisztina: Másfajta színészi jelenlétet 

igényel egy kamaszoknak szóló előadás, 

mint amikor óvodás, kisiskolás 

korosztálynak játszunk. Bátrabban, a maguk 

valóságában mutathattunk meg olyan 

érzelmeket, mint például az agresszió, a 

düh.   

A játéktér szintén szokatlan számunkra. Az 

előadást körbeülve nézik a nézők. A fiatalok 

közelsége annak ellenére, hogy igyekszünk 

minden egyes alkalommal ugyanúgy 

játszani, óhatatlanul befolyásol minket. Azt tapasztalom, hogy a szűk tér miatt kezdetben 

feszengő kamaszok egy idő múltával feloldódnak.  

Hajdú Péter: A Lomtalanítás a bábszínház műsortervében különlegesnek számít, nem csak a 

megcélzott korosztályt illetően. Az a bevett gyakorlat ugyanis, hogy 40-50 előadásból álló 

szériákat játszunk. Színészként a monotonitással való szembenézés kihívása folyamatos 

nehézséget jelent ilyenkor. A Lomtalanítás kizökkentett bennünket ebből a fajta rutinból. Jó 

volt megtapasztalni ezt a különbséget. 

  

Az előadást egy ponton drámamunka szakítja meg, melynek ti is aktív résztvevői, 

alakítói vagytok.  

Hell Krisztina: Igen, nemcsak színészként, 

hanem drámapedagógusként is jelen kell 

lennünk. Frontális helyzetben és 

kiscsoportokban beszélgetünk a gyerekekkel. 

Ez a fajta munka, mivel soha nem csináltunk 

ilyet, nagy koncentrációt követel tőlünk, 

színészektől. Nem egy betanult szöveget 

mondunk ilyenkor, végig figyelnünk kell a 

gyerekek reakcióját, amelyre aztán nekünk is 

megfelelően kell tudnunk reagálni, mindez 

nagyon fárasztó. 

Petivel jól kiegészítjük egymást. A kiscsoportos beszélgetéseket mindketten másképp 

vezetjük, máshogy közelítjük meg a felvetett témákat. Petinél a beszélgetések csendben, 

nagyobb elmélyültséggel zajlanak, nálam felszabadultabban, „hangosabban”.  

Hajdú Péter: A drámamunka jelentette számomra a legnagyobb kihívást ebben az egész 

folyamatban. Kaposi László, rendező segítségével készültünk fel rá. Átbeszéltük a 

gyerekeknek szánt kérdéseket, ha szükséges volt, javítottuk őket. Szükségem volt ezekre a 

kapaszkodókra, mert egyáltalán nincs gyakorlatom a drámapedagógiában, sőt igazából 

tehetségem sincs nagyon hozzá, azt érzem.  

  

 



Ezt mire alapozod? 

Hajdú Péter: Abból érzékelem, hogy ha megakad a beszélgetés, akkor nem tudom azonnal 

továbblendíteni, gördülékennyé tenni. Azokkal a csoportokkal, akik érdeklődőek, nyitottak, 

kommunikatívak voltak, én is jól éreztem magam, de akik esetleg kevésbé voltak a 

párbeszédre hajlandóak, azokkal nehézségként éltem meg a foglalkozás vezetését. 

  

Milyenek a visszajelzések az előadással kapcsolatban? 

Hell Krisztina: Az előadást megtekintő pedagógusok és a diákok körében pozitív 

visszajelzésekkel találkozunk. Nagy az érdeklődés az előadás iránt, mely elsősorban azzal 

magyarázható, hogy Debrecenben szokatlan a fiatalok ilyen jellegű megszólítása. 

Fokozatosan kell bevonnunk, azt gondolom a diákokat és a pedagógusokat a színházi nevelés 

műfajába éppen ezért. A Vojtina Bábszínház első ilyen kísérletét a Lomtalanítással azért 

tartom szerencsésnek, mert egy kevésbé szélsőséges témát dolgoz fel, viszonylag egyszerű 

drámafoglalkozás kíséretében.  

Hajdú Péter: Érdekes volt megtapasztalni, milyen különböző intenzitással vesznek részt a 

foglalkozáson a kamaszok iskolatípustól, társadalmi helyzettől függően, vagy épp 

ellenkezőleg. Időnként kellemes meglepetésben volt részem.   

Hell Krisztina: Előfordult, hogy olyan osztályok látogattak minket, akikről már az előadás 

előtt kiderült, hogy a közelmúltban olyan történésekben volt részük, melyek feldolgozásán 

még nincsenek túl. Lélekben és tudásban igyekeztük felkészíteni magunkat arra, hogyan 

vezessük a velük való párbeszédet, de tulajdonképpen nem került sor kínos szituációra, a 

darabra fókuszálva zajlottak a beszélgetések. Más osztályokban sokkal szélsőségesebb 

reakciók is előfordultak, volt például, aki sírva fakadt.  

  

Milyen kép alakult ki bennetek a kamaszokról?  

Hell Krisztina: Érezhető rajtuk egyfajta megfelelési kényszer. Mi tőlünk telhetően, 

igyekszünk olyan légkört teremteni, amelyben felszabadultnak érezhetik magukat. Csak 

remélni tudom, hogy a kérdéseinkre tényleg valós válaszokat adnak. Az előadás végén 

megkérdezzük tőlük például, hogy mit gondolnak, mi lesz a két főszereplő sorsa, hogyan 

fejeznék be a történetüket. A válaszokat két csoportra lehet osztani, vannak, akik hollywoodi 

befejezést találnak ki, és vannak, akik végletesen szomorút.    

Hajdú Péter: Az mindenképpen meglepő volt számomra, hogy sokkal érettebben 

gondolkoznak, mint annak idején én ilyen idős koromban, bár lehet, hogy én voltam a 

kortársaimhoz képest infantilis, nem tudom. Visszatérve a mai kamaszokra, számtalan 

helyzetben felelősen, rugalmasan gondolkodnak, keresik a kölcsönös megoldásokat. Képesek 

kívülről látni saját magukat, de egyúttal megértik a szülő nézőpontját is. Tökéletesen tisztában 

vannak azzal, hogy mennyire abszurd, idegesítő tud lenni, ahogy olykor egy kamasz 

viselkedik, ugyanakkor pontosan tudják azt is, hogy ez egy életkori sajátosság. 

Hell Krisztina: Érdemes volt megszólítani ezt a korosztályt, a bennünket felkészítő 

pszichológus is megerősített ebben. Reméljük, hogy a későbbiekben is lesz majd folytatása 

ennek a fajta munkának egy komplexebb drámafoglalkozással kiegészítve. Mindenképpen 

szeretném, ha a már meglévő drámatanári tapasztalatainkat tovább gazdagíthatnánk. 



„Úgy tűntem volna el, mint a semmi…” 
Interjú Szentirmai Lászlóval 

 

 

  

  

Bábszínházunk legújabb kiállítása Szentirmai László grafikus, 

főiskolai oktató, a Magyar Bábjátékos Egyesület alapítója és elnöke 

munkásságát mutatja be „Jutalmam, hogy tehet/t/em” címmel.   
  

  

 

Mi az, amit tehetett és tehet ma Szentirmai László? 
„Jutalmam, hogy tehetem” egy keresztényi jelmondat, mely úgy érzem érvényes az én 

életemre is. Minden helyén való volt a pályámon. Örömöt okozott, hogy belefolyhattam abba, 

amit pedagógiának, emberformálásnak hívnak. Senki nem kért rá, hogy ezt csináljam, nem is 

ácsingóztam jutalomért. A kiállítás címében a zárójeles kis „t” kikacsintást jelent, valamiféle 

összefoglalását azoknak a dolgoknak, amelyeket „tehettem”. 

Nem sok olyan felsőoktatásban dolgozó embert ismerek, akinek megadatott a lehetőség, hogy 

a tanítóképzés jelentős, 1995/96. évi reformja alkalmával az országos tanterv kidolgozásában 

a Dráma és tánc területén, albizottság vezetőként vehessen részt. A Sárospataki Tanítóképző 

Főiskola tanulmányi főigazgató helyetteseként a jutalmat jelentette számomra, hogy én ezt 

megtehettem. Az is a jutalom része, hogy mind a mai napig tehetem a dolgom. A kiállítás 

megnyitása után például Nagyváradra utazom, ahol ugyanazt folytatom, amit nyugdíjba 

vonulásom előtt főiskolai tanárként csináltam: megosztom a gondolataimat. 

 

A kiállítás mottójául Kahlil Gibran, libanoni költő szavait választotta: "....ne próbáljátok 

őket olyanná tenni, mint ti vagytok. Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban 

meg nem reked. Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.” 

Mit jelentenek ön számára ezek a mondatok? 

Senki ne állítsa magáról, hogy ő majd ki tudja kötni, milyennek is kell lennie egy 

tanítványnak. Az idézet teljes szövege neveléssel kapcsolatos elmélkedésről szól egy Hang és 

a próféta közti párbeszéden keresztül. A nevelőt íjnak nevezi a próféta, amelyről a 

tanítványok nyílvesszőkként röppennek el. Mégsem lehetsz biztos abban, hogy a nyílvesszők 

valóban a célba érnek, hogy nem téríti-e el őket egy széllökés. Az íjnál ezért fontosabb, hogy 

annak anyaga minőségi legyen. Törekedj arra, hogy jó pedagógus és szülő légy, mindeközben 

persze reszkethetsz is, hogy ez nem fog működni az elképzelés, az ideák szerint. 

 

Milyen ember személyisége bontakozik ki a kiállításon 

keresztül? 

Erről inkább azokat kell megkérdezni, akik eljönnek megnézni 

a kiállítást. Soha nem elmélkedtem azon, hogy mit csinálok, 

azt viszont mindig is tudtam, hogy miért. Visszatérve a 

kérdésre, egy olyan gondolkodó ember munkáját ismerhetik 

meg a látogatók, aki a nézeteit a tanítványain keresztül élteti 

tovább. Azt közvetíti, hogy a gyerekekkel foglalkozni kell, 

foglalkoztatni kell őket, lehetőséget kell adni nekik. A 

gyermek tárgyalkotó lény, akinek a kézimunkájából, az ő 

közreműködésével együtt színházat lehet létrehozni. Ha így 

teszünk, akkor a közösségteremtésen túl a gyermek 

személyiségét is építjük, amely sokkal többet jelent annál, 

mint, amikor csak nézője valaminek. A pedagógiának ezt az 

üzenetét képviselem, mindamellett, hogy rajztanárként, gondolkodóként is definiálom 

magam. 



 

A bábművészet a pedagógia számára eszköz vagy cél? 
Nem szabad, hogy célként tekintsünk rá, mert akkor azt nem pedagógiának, hanem művészeti 

képzésnek neveznénk, ami alapvetően különbözik a művészettel nevelés fogalmától. Míg az 

előbbi célja, hogy valakiből művészt faragjon, addig az utóbbi során egy elementáris erejű, 

megfoghatatlannak tűnő valamibe kapaszkodunk, és hagyjuk, hogy az hasson. Ebben az 

esetben kinn, a nézőtéren ülnek a nézők, akik számára átéléssel, jól elvégzett kézműves 

tevékenységgel, hibátlan színpadi együtt-munkálkodással kell megfelelnie a gyermek-

bábcsoport tagjainak. 

A művészettel nevelés megítélését és fontosságát az iskolai bizonyítványokban szereplő 

tantárgyak felsorolásának sorrendje tükrözi leginkább. Sajnos a készségtárgyak mindig is a 

tudományok mögött foglaltak helyet. 

 

 

Milyen életművet mutat be a kiállítás? 
1979-től napjainkig mutatja be a kiállítás a munkáimat. Az első ezek között Carl Orff 

Carmina Burana című művének bábszínpadra adaptálása volt, mellyel a Pécsi Nemzetközi 

Felnőtt Bábfesztiválon 1982-ben képviseltük 

Magyarországot a főiskolai hallgatóimmal. 

Az előadáshoz készült bábtervek – sok egyéb 

más munkám mellett – szintén láthatóak a 

kiállításon. 

Igyekeztük egyúttal bemutatni néhány íráson 

keresztül tankönyvírói munkámat is, 

valamint láthatóak lesznek az általam 

rendezett, tizenhárom alkalmat megélt 

„Zsákomban a bábom” Nemzetközi 

Bábfesztivál egyes plakátjai. 

Amikor az UNIMA elnökségének a tagja 

voltam, több alkalommal én feleltem a 

szervezet kiadványaiért. Ezen munkámat néhány borítóterven keresztül ismerheti meg a 

kiállításra látogató. 

Nagy ritkán, ha elfoglaltságaim engedik, festésre is jut időm, így egy-két festményem is 

helyet kapott a tárlaton. 

Végtelenül hálás vagyok a Vojtina Bábszínház alkotó közösségének, élén Asbóth Anikóval 

azért, hogy erre a kiállításra sor került. Az a sok becsületes munkálkodás, amit a kollégák 

(Láposi Terka, Surányi Gergő, Nemes Gabriella) ebbe a kiállításba fektettek, mélységes 

hálával tölt el. Két napja azon gondolkozom, hogy vajon hogyan érdemelhettem meg. Nagyon 

köszönöm nekik, illetve a feleségemnek, akinek ugyan nem volt köze a szakmámhoz – 

agrármérnökként végzett, és dolgozott a nyugdíjas évek eljöveteléig – mégis mindvégig 

mellettem állt, és támogatott a munkámban. 

Úgy tűntem volna el, mint a semmi, ha nincs ez a kiállítás. Főiskolai dékán-helyettesként nem 

adatott meg a lehetőség, hogy a bábos szakmában is folytonos, tevékeny ottléttel bizonyítani 

tudjak. Abban reménykedem, hogy lesz, aki észreveszi a tárlat egyik sarkában heverő 

könyveimet, és érdemesnek találja őket arra, hogy szemezgessen belőle a leendő oktatók 

számára. 

 

 

 

 

 

 

 



Mi ketten a Tarkabarkák 
Urbánné Lantos Éva és Urbán István  bábkiállítása 

 

 

Szeretettel várunk Benneteket Urbánné Lantos Éva és Urbán István Mi ketten a 

"TARKABARKÁK" című bábkiállítására a Vojtina Bábszínházba! 
Az alkotók ars poétikája szerint kettőjük dolga a világban a bábjáték minden formájának 

hirdetése, a játék örömének éltetése. Éva és István, ahogy Debrecen városában ismerik őket, 

Bábos Éva néni és Pista bácsi, pedagógusok, bábművészeti szakoktatók. Bábkészítők is, 

hiszen számtalan előadáshoz készítettek bábokat. Gyermekcsoportok örömére még nyugdíjas 

éveik alatt is aktívan báboznak. 

Életmű kiállításuk széles látókörű, hiszen a tárlaton a saját tervezésű bábjaikon túl, az 

évtizedek alatt általuk működtetett gyermekcsoportjaik bábgyűjteménye is látható. 

 

A kiállítást megnyitja: Láposi Terka 

 

A kiállítás látogatható: 2016. május 17-ig 

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

 

 

 

„Amivel mi játszunk, az a gyerekeké is.” 

 
 

Urbánné Lantos Éva és Urbán István ízig-

vérig pedagógusok, akik a bábozást és 

annak oktatását élethivatásul választották. 

A nyugdíjas házaspár mai napig 

rendszeresen tart előadásokat, kézműves 

foglalkozásokat a legkisebb korosztálynak. 

Bábjaikból nyílt „Mi ketten, a 

Tarkabarkák” című kiállításuk alkalmával 

kérdeztük őket tapasztalataikról, 

sikereikről.  
 

 

Arra kérlek, mutassátok be egymást! Éva, hogyan jellemeznéd Istvánt? 

  

Urbánné Lantos Éva: Az élete a játék, ettől függetlenül abszolút megbízható társ. Amit 

megálmodok, azt megcsinálja. Minden munkát felosztunk magunk között. Míg én a bábokat 

készítem, addig ő a díszlet kivitelezéséért, a bábfejek faragásáért, a technikai megvalósításért 

felel. Erősen kritikus. Iker jegyű, nem tud a másik nélkül meglenni. Nyugodt, mackós 

természetű, olyan, mint amilyennek lennie kell egy férjnek, egy igazi társnak, bábosnak.  

 

 

És te István, milyennek látod a feleségedet? 

  

Urbán István: Nagyon szeret bábozni, kézműveskedni, ügyes keze van, kombinatív, rálát 

dolgokra. Amikor új bábelőadást készítünk, ő keresi az anyagot hozzá. Egy darab 

elindulásakor mindent megbeszélünk, és jókat vitatkozunk azon, mit hogyan kellene csinálni. 

Szöveget nehezen tanul, emiatt nekem gyakran improvizálnom kell, így én sem tanulom meg 

a saját megszólalásaimat, mire ő persze vérig van sértve. 



Sikerorientált, szeret a másikon egy kicsit túltenni, jobban játszani nála. Gondos, mindent 

megtervez előre, ugyanakkor türelmetlen is olykor, mindent szeretne, de azonnal. Hálát adok 

az égnek, hogy találkoztam vele. Jól megvagyunk együtt.  

 

 

Mikor lépett az életetekbe a bábozás? 

 

Urbán István: Pedagógusként végeztem, a tanítás mellett kezdtem el bábozni, és 1970 óta 

megszakítás nélkül foglalkozom vele. Kezdetben hályogkovács módján csak úgy a magam 

szórakozására, mert pusztán a tanítás nem elégített ki. Miután több versenyen is sikerrel 

szerepeltem, megpályáztam a Lúdas Matyi Bábtársulat épp akkor megüresedő vezetői helyét, 

melyet korábban Giovannini Kornél irányított. Nem gondoltam komolyan, hogy valóban 

alkalmasnak találnak a pozícióra, én magam lepődtem meg a legjobban, amikor mégis 

megválasztottak. 1975-ben a tanítást abbahagytam, és onnantól kezdve nyolc éven át a 

társulat vezetésének szenteltem minden energiámat. Rengeteg izgalmas dolgot csináltunk a 

csapattal, több alkalommal dolgoztunk együtt az Alföld Színpaddal, számos fesztiválra 

eljutottunk. A társulat vezetését követően a Csokonai Színházba kerültem, ahol 

nyugdíjazásomig 23 éven át díszletfestőként és szobrászként dolgoztam. Közben persze 

csinálgattam én a magam dolgát továbbra is, csak egyedül. Vitéz László játékokat játszottam 

többnyire, mígnem összetalálkoztam a „volt-menyasszonyommal” (A mellette ülő feleségére 

pillant, és hangosan felkacag.) 

Urbánné Lantos Éva: Harminc éve bábozom, de azóta foglalkozom vele komolyabban, 

amióta megismertem „Papát”, ennek immár 24 éve. Azt mondják, a párhuzamosok nem 

találkoznak a végtelenben, nekünk mégis sikerült. Kezdetben műkedvelő szinten báboztam, 

később a Bolyai János Általános Iskolában vezettem bábszakkört, amelyben „Papa” is sokat 

segített.  

Urbán István: „Egyet fizet, kettőt kap” alapon dolgoztunk.  

Urbánné Lantos Éva: Sokrétű munkát végeztünk, miközben igyekeztünk mindig háttérben 

maradni, hogy a gyerekek legyenek rivaldafényben.  

 

 

Honnan érkeztetek erre a pályára? 

 

Urbán István: Most is abban a faluban lakom, ahol felnőttem. Akkoriban mindentől elzárt 

település volt, és mi igen nagy szegénységben éltünk, előfordult, hogy karácsonykor nem volt 

más csak túrós kenyér. Nagy dolognak számított, hogy elmentem továbbtanulni. A 

középiskola elvégzése után Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán diplomáztam. Később C 

kategóriás bábművészeti kurzusra jelentkeztem, melynek elvégzése után rögtön B kategóriás 

oklevelet vehettem át.  

Urbánné Lantos Éva: Ezzel csak azt akarja mondani, hogy zseni volt. (nevet) 

Én debreceni születésű vagyok ugyan, de Tiszavasváriban nőttem fel. Az érettségit követően 

jelentkeztem a Nyíregyházi Tanítóképzőbe, ahonnan – bár megfeleltem – helyhiányra 

hivatkozva elutasítottak, az igazi indok azonban apám 56-os tevékenysége volt. Keserű 

pirulaként ért a felismerés. Mérgemben férjhez mentem, és szültem két gyermeket. Később 

elvégeztem Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolát, és 

menetközben más egyéb tanfolyamot is. 

Bár volt munkám, a diploma megszerzése után otthagytam csapot-papot, és elmentem tanítani 

lényegesen kevesebb fizetésért. Nagy nehezen rábeszéltem az igazgatómat, hogy indítsunk 

egy bábszakkört, amit ő igazán akkor kezdett komolyan venni, amikor látta, hogy a gyerekek 

körében milyen nagy sikernek örvend. Közben találkoztam az „úrral” (férjére pillant), és 

belendült a bábműhely. 

Kiskoromtól fogva tanítónő akartam lenni vagy színésznő. Végül mindkét vágyamat sikerült 

megvalósítanom. 

 



 

 

 

Bábos oktatói tevékenységetekkel fogyatékos, hátrányos helyzetű gyerekeknek is 

segítséget nyújtottatok. 

 

Urbánné Lantos Éva: Életem legcsodálatosabb időszaka volt, amikor bábterápiás 

foglalkozást tarthattam halmozottan fogyatékos gyerekek részére, akiket az egészséges 

fiatalok közé igyekeztünk integrálni. Közös órákat tartottam a bolyais és fogyatékos 

tanítványaimnak. Létrehoztunk egy „Gyerekek a gyerekekért” műsort, melyen fogyatékkal 

élők és egészségesek együtt léptek színpadra, a „régi vojtinások” is nagy segítségünkre voltak 

ilyenkor. Az est bevételét a fogyatékkal élők intézményének ajánlottuk. 

Sajnos azonban mindenféle indok nélkül egyszer csak elvették tőlem az órákat, a jótékonysági 

est bevételét sem utalták át, a megkezdett közös munka ezzel el is sorvadt, nem volt, aki 

tovább folytassa.  

  

 

 

A művészettel nevelés nagy hatással tud lenni a gyerekek személyiségfejlődésére. Milyen 

tapasztalataitok vannak ezen a téren?  

 

Urbánné Lantos Éva: A Bolyaiban mind a nyolc évfolyamon tanítottam, az utolsó években 

már csak bábot és technikát. Az oktatáson keresztül a gyerekek képességeit is igyekeztem 

fejleszteni. A beszédhibások elkezdtek szebben beszélni, a magatartászavarosak kezelhetőbbé 

váltak a bábozásnak köszönhetően. 

Mindegyik tanítványomat hagytam, hogy a képességei szerint bontakozzon ki. Nagyon 

meghatott, ahogy az egyik volt növendékem, aki azóta szemészorvos a klinikán, 

megköszönte, hogy biztattuk és erőt adtunk neki gyerekként, „nélkülünk nem tartana ott, ahol 

most”- vallotta. 

  

 

Az ország különböző bábfórumain rendszeresen szép eredménnyel tértetek haza. 

 

Urbán István: És zsűriztünk is sok helyen. Az óvodás korosztály előadásait felvonultató 

Iciri-Piciri Bábtalálkozó például az én kezdeményezésemre született, ahol minden évben 

meghívott zsűritagként voltunk jelen, mígnem aztán egyik napról a másikra kiraktak minket 

onnan is.  

Urbánné Lantos Éva: Az „egy mindenkiért, mindenki egyért” szellemiségben álltak 

színpadra a gyerekeink. Játszottunk a Magyarok Házában, rendszeresen 5-6 csoporttal 

jelentkeztünk a Bábfórumra. 2007-ben Nyíregyházán a Nemzetközi Báb- és Dráma 

Fesztiválon első helyezettek lettünk. Ugyanebben az évben mentem nyugdíjba. Életem egyik 

legcsodálatosabb élményeként emlékszem vissza arra, ahogy a vojtinások elbúcsúztattak. 

Azóta a tanítványaim, Deczki Klára és Lőrinczy Éva vezetik a bábos képzést a Bolyaiban. 

Nyugdíjas korunkra sem hagytuk abba a bábozást. Megalapítottuk a „Mi ketten a 

Tarkabarkák” bábszínházat. Elsősorban óvodásoknak játszunk, de annyi felkérésünk van, 

hogy alig tudunk mindennek eleget tenni. A hangsúlyt azonban most már inkább a 

bábkészítésre szeretném helyezni. Kidolgoztam egy olyan bábsorozatot, melyet 

pszichológusok, pedagógusok terápiás foglalkozások alkalmával hatékonyan tudnak 

használni. Vannak is bőven megrendeléseim. 

 

 

 

 

 



 

Mi látható a kiállításon? 

 

Urbánné Lantos Éva: Általában könyvtárakban 

szoktunk kiállítani, ott is hagyjuk rendszeresen az 

anyagaink felét. Itt a Vojtinában a sajátjainkon 

kívül a tanítványaink által készített bábok közül 

is látható lesz néhány. Ízelítőt mutatunk be 

azokból a technikákból, amelyekkel eddig 

dolgoztunk. Mindegyik báb egytől egyig 

kipróbált, színpadon és gyerekkézben egyaránt 

megedződött, a 20-25 perces előadásainkat 

követően ugyanis mindenkinek megengedjük, 

hogy játszanak velük. Nem sajnálom, ha 

megrongálódnak a figurák, majd megjavítom, a 

lényeg, hogy elszakadjanak a gyerekek egy kicsit a számítógéptől. 

Amivel mi játszunk, az az övék is. 

 

 

 

Gördeszkán a Vojtina 

 
 

Tizedik alkalommal rendezi meg a Csokonai 

Színház a kortárs magyar drámák 

seregszemléjét, a "DESZKÁT" 2016. 

március 18. és 25. között. Az idei 

fesztiválon harmadszor jelentkezik a kortárs 

magyar szerzők gyerekeknek szánt darabjait 

bemutató GÖRDESZKA elnevezésű szekció. Bábszínházunk a Rigócsőr király című 

előadásával szerepel a programban, valamint négy színvonalas gyerekelőadásnak és egy 

felnőtt előadásnak is helyet ad. 

  

GÖRDESZKA Program: 

Időpont Előadás címe Előadás helyszíne Előadó társulat 

18. péntek 

16.00 óra 
Maya hajója Horváth Árpád 

Stúdiószínház 
Stúdió K Színház és 

a Tatabányai Jászai 

Mari Színház 

19. szombat 

10.00 óra 
Az új nagyi Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Vaskakas 

Bábszínház 

Győr 

20. vasárnap 

10.00 óra 
Tündér 

ballonkabátban 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Ciróka Bábszínház 

Kecskemét 

21. hétfő 

12.00 óra 
Újvilág Horváth Árpád 

Stúdiószínház 
Mentőcsónak 

Egység és Füge 

Produkció 

Budapest 

22. kedd 

9.30 óra 
VERONA, 1301 Horváth Árpád 

Stúdiószínház 
Csokonai Színház 

Debrecen 

22. kedd 

15.00 óra 
Rigócsőr király Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Vojtina Bábszínház 

Debrecen 



23. szerda 

10.00 óra 
A királykisasszony, 

akinek nem volt 

birodalma 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Kabóca Bábszínház 

Veszprém 

24. csütörtök 

10.00 óra 
A sötétben látó 

tündér 

Vojtina Bábszínház 

Színházterem 
Csiky Gergely 

Színház 

Kaposvár 

  

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

a helyszíneken is válthatóak. 

A Rigócsőr király című előadásra CSAK a Vojtina Bábszínházban válthatóak jegyek. 

A jegyek ára 1.000 Ft/fő. 

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

http://csokonaiszinhaz.hu/deszka/  

 

A Vojtina Bábszínházban lévő előadásokról a műsornaptárból is tájékozódhatnak. 

  

  

 

Felnőtt előadás a DESZKA Fesztivál keretében a Vojtina Bábszínházban: 

 

2016. március 20. (vasárnap) 22.00 óra 

 

Forte Társulat: A te országod 
Fizikai színház 

 

„Ő még tudja, mitől lesz hirtelen csend a kocsmában” – írta róla Bodor Ádám, s valóban: a 

tragikus sorsú Tar Sándor a magyar mélyvilág leghitelesebb ismerője. Hősei a történelem 

számkivetettjei: a megalázott, megnyomorított, a térkép szélére, a társadalom peremére 

szorított kisemberek, akiknek sosem osztanak lapot. Lenézett melósok, akik egész életükben 

építették, úgymond, a szocializmust, hogy aztán magukra maradjanak, s a rendszerváltásba 

végképp belerokkanjanak, belehaljanak. 

Ebbe a vigasztalan, egyszerre drámai és abszurd történetbe enged betekintést nagy empátiával 

és rengeteg humorral a vesztesek nyelvét úgyszintén jól beszélő Keresztury Tibor darabja. A 

brutálisan nyers, realisztikus eseményeket költői víziókká oldó előadás a Forte Társulat már 

megszokott kreatív energiája és radikális színpadi eszköztára révén olyan erővel rántja be a 

nézőt a mindenkori alullévők világába, hogy hatása alól egykönnyen aligha szabadulhatunk. 

 

Az előadás hossza 100 perc szünet nélkül. 

 

Jegyek a Csokonai Színház jegypénztárában és a www.jegymester.hu oldalon kaphatók 

egységesen 2000 Ft-os áron. 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://csokonaiszinhaz.hu/deszka/
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:goerdeszkan-a-vojtina#anchor_list


Bábszínházi Világnap 
2016. március 21. 

 
 

2016-ban a magyar nyelvű bábosok harmadik 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: 
 

  

Miből lesz az előadás! 
Nyitva hagyjuk a színházterem ajtaját, megleshetitek, hogyan zajlik egy próba. 

Helye: a Vojtina Bábszínház színházterme 

Ideje: 11.00 órától 12.00 óráig 

 

 

Kiment a ház az ablakon! 
A Vojtina előtt várunk minden kíváncsi szemet, fület és kezet, hogy megnézze, megtapintsa, 

meghallgassa közelről mindazt, amit máskor a nézőtérről figyel. 

Helye: a Vojtina Bábszínház előtti tér 

Ideje: 12.30 és 17.00 óra között 

 

 



 

Bábsétáltató 
Langaléta bábost láthattok a főtéren, aki óriási marionettjét sétáltatja. Vagy éppen fordítva? 

Nézzétek meg és döntsétek el ti! 

Helye: Debrecen főtere 

Ideje: 14.00 és 15.00 óra között 

 

 

Gördül a bábos! 

Bábosok és bábjaik járművekre pattannak, hogy a nagyérdeműnek megmutassák, mit tudnak! 

14.30 DE ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet 

(4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 

 

kb. 15.30 Ötholdas pagony 

 

kb. 16.00 Baltazár Dezső tér 

 

kb. 16.30 a Vojtina Bábszínház melletti parkoló 

 

 

Várunk Benneteket szeretettel! 

 

 

 

III. Bábos Drámaíró Verseny Békéscsabán 

 

A Vojtina Bábszínház is részt vett a március 31. – 

április 3. között megrendezett III. Bábos Drámaíró 

Versenyen Békéscsabán. A misztikus hármas szám 

végigvonul a fesztiválon ugyanis három író, három 

rendező, három színészcsapattal, három darabot hoz 

létre és mindez három nap alatt valósul meg 

akárcsak a mesékben. A fesztiválon szinte órák alatt 

kell megírni a művet egy kisorsolt újságcikk alapján, 

majd a vállalkozó szellemű művészeknek meg kell 

rendezni, el kell próbálni és be kell mutatni a 

darabokat a nagyérdeműnek. A témaadó cikket a 

verseny első napján sorsolták ki a Békés Megyei 

Hírlap aznapi, csütörtöki számából. Összesen tíz 

cikk került a kalapba, melyből egy kisfiú az Atkáktól tüsszög? című rovatot húzta ki. A 

rövidke újságcikk a párnákban és a huzatokban megbújó élősködőkről rántja le a leplet. 

A három író, aki próbára tette magát: Szabó T. Anna, Markó Róbert és Vörös István. 

A darabokat Kolozsi Angéla, Kuthy Ágnes és Katkó Ferenc rendezte. 

Mindhárom alkotópároshoz három színészcsapat társult, akiket az előző évek mintájára 

különböző bábszínházakból kértek fel: a debreceni Vojtinából, a Békéscsabai Jókai 

Színházból, a Szegedi Kövér Béla Bábszínházból, és ott volt a debreceni Hepp- Trupp 

Társulat is. Az idei társrendező a Marosvásárhelyi Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház 

Társulata volt. 

 

 

 



A vasárnap három órakor bemutatott előadásokat öt fős szakmai zsűri értékelte (Elek Tibor 

irodalomtörténész, kritikus, a Bárka főszerkesztője,  Zalán Tibor József Attila-díjas magyar 

költő, író, dramaturg, Túriné Kovács Márta, a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési 

és Sport Osztályának osztályvezetője, Asbóth Anikó, a debreceni Vojtina Bábszínház 

igazgatója, Jászay Tamás kritikus). 

Értékelésük alapján a legjobb drámaíró díját Szabó T. Anna Allegria avagy a diadal című 

darabjával nyerte, melynek megrendezéséért Kuthy Ágnes kapta a legjobb rendező díját. A 

sokféle díj között mi is büszkélkedhetünk eggyel, Telenkó-Oláh Tímeát választották a 

legjobb színésznőnek. A legjobb színész pedig Schneider Jankó (Hepp-Trupp Társaulat, 

Debrecen) lett, aki a vasárnap bemutatásra kerülő előadásunk rendezője is egyben. 

 

Köszönjük a Békéscsabai Napsugár Bábszínháznak és szeretettel gratulálunk minden 

résztvevőnek! 

 

 

 

 

 

Jancsi és Juliska századjára is eltéved az erdőben 

 
 

A  

 

 

Jancsi és Juliska című játszószínházi kamarajátékunkból 2016. április 20-án (szerdán) 10.00 

órától játsszuk az évad 100. előadását, ami nem mindennapi jubileum a színházi világban! 

A mesében – melyet Láposi Terka álmodott a Vojtina színpadára – Barkó Judit Réka, Arany- 

Csató Dóra, Magi Krisztina és Sőrés Róza játszanak, a zenét pedig Arany Zoltán szolgáltatja. 

 

Szeretettel gratulálunk nekik! 

 

 

 

 

 

 

 



Bábfórum a Vojtinában 

 

Április 23-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 Angyal László, a 

Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei 

Irodájának vezetője nyitja meg 10 órakor. Az évente 

meghirdetett fórum idei 9 bemutatóját Dr. Arany Erzsébet 

művészeti szakértő, Dr. Boros Béláné dramaturg és Asbóth 

Anikó bábszínházunk igazgatója értékeli, minősíti. A zsűri 

által legjobbnak ítélt előadás Egerben, az Országos 

Gyermekbábos Fesztiválon képviselheti megyénket. 

 

Részletes program:  

  

10.00 Megnyitó: Angyal László, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Iroda, 

területi vezetője  

                                                                                               

1. Pillangó Csoport, Alsójózsa                                             10.10-10.25 

A bundavásár 

Csoportvezető: Dr. Szőllősi Edit 

  

2. Pillangó Csoport, Monostorpályi                                    10.30-10.45 

Anya csak egy van 

Csoportvezető: Dobó Attiláné, Sipos Tünde 

  

3. Maci Csoport, Létavértes                                               10.55-11.15 

Kígyós Jancsi 

Csoportvezető: Nagyné Bodácska Éva 

  
4. Tulipán Csoport, Debrecen                                             11.20-11.30 

Az aranyszőrű bárány 

Csoportvezető: Buczkóné Jóna Éva, Békéné Pócsi Anita 

  

5. Mazsola Bábcsoport, Debrecen                                      11.40-11.50 

Dolgozz macska! 

Csoportvezető: Hameczné Gyalai Irma 

  

6. Habakukk Bábcsoport, Ebes                                          12.00-12.10 

A Só 

Csoportvezető: Truczkainé Kovács Edit, Szöllősiné Nemes Ágnes  

  

7. Bábkuckó Csoport, Téglás                                              12.15-12.30 

Egér-jaj 

Csoportvezető:Gyulainé Riczu Margit 

  
8. Gézengúzok Bábcsoport, Hortobágy                             12.35-12.50 

Az egerek gyűlése 

Csoportvezető: Sáriné Pócsik Valéria 

  



9. Pimaszok Bábcsoport, Debrecen                                     13.00-13.20 

A ravasz Jancsi 

Csoportvezető: Deczki Klára Éva 

  

Várható eredményhirdetés: 13.30 

 

Szakmai értékelés: 14.30-tól 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

 

 

Világot lát a Vojtina Bábszínház 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 

(1088 Bp. Vas u. 2/C.) április 14-15-16-án 

először rendezi meg a MONOmánia 

Fesztivált a végzett drámainstruktor szakos 

hallgatók egyszemélyes előadásainak 

bemutatása céljából. A fesztiválon így mi is 

képviseltetjük magunkat két előadással. 

Április 15-én (pénteken) 16.00 órától a 

Nádasdy teremben Hell Krisztina Az 

előszobaszekrény boszorkánya, április 16-

án (szombaton) 13.00 órától a Padláson 

Telenkó-Oláh Tímea A Mindentvarró Tű című bábelőadását láthatja a budapesti közönség. 

 

 

 

A Ki hol lakik? című bábjátékunkkal 

vendégeskedünk április 16-án (szombaton) 

16.00 órától a Békéscsabai Napsugár 

Bábszínház színpadán.  

  

 

 

A Boldog képek című előadásunkkal 

vendégeskedünk Sepsiszentgyörgyön. 

Előadásunkat 2016. április 19-én (kedden) 

12.00 és 18.00 órától, valamint április 20-

án (szerdán) 10.00 órától a Háromszék 

Táncegyüttes Stúdió termében (520003 

Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1.) láthatja 

az erdélyi közönség.  

 

Szeretettel várunk mindenkit! 



Vendégek a Vojtina Bábszínházban 

 
 

 

2016. április 17-én (vasárnap) 10.00 órától az Álomzug 

Társulás vendégeskedik a Vojtina Bábszínházban a „Szóló szőlő, 

mosolygó alma, csengő barack” című bábelőadással. 

Minden lány álmodozik valamiről. 

A királylányok például arany- meg ezüst ruháról. 

Ám Hajnalka Királykisasszony csodálatos gyümölcsöket lát 

álmában. 

Ezekhez és az álom megfejtéséhez egy beszélő malac szívén 

keresztül vezet az út… 

 

  

 

 

2016. április 20-án (szerdán) 11.00 és 14.00 

órától a kecskeméti Ciróka Bábszínház 

vendégeskedik a Vojtina Bábszínházban a 

„Hamupipőke” című bábelőadással. 

A Hamupipőke a legismertebb, legnépszerűbb, 

legtöbbször játszott mesék egyike. Talán nincs 

olyan gyerek, aki ne ismerné az árva lány 

történetét, akit igazságtalanul kihasznál 

mostohája, és aki végül mégis elnyeri a királyfi 

kegyeit. Hamupipőkét a mostoha körülmények az 

élet sötét oldalával ismertetik meg:  ebben az 

ócska, reménytelen világban csak a csoda segíthet, vagy az, hogy hiszünk benne, képesek 

vagyunk legyőzni ezeket a körülményeket, és hiszünk abban, hogy belső értékeink alapján 

értékel a világ. 

Az előadás kidobásra ítélt tárgyak (csomagolópapír, kályhacső, nejlonzsák stb.) játékában 

elevenedik meg, melyek a gyermekek szeme láttára születnek meg, lényegülnek át. Nem 

készen kapott, kidolgozott báb-emberkéket lát a néző, hanem használton kívüli tárgyakat, 

amelyek csak akkor tudnak igazán életre kelni, ha a gyermek-néző a lelkükbe lát képzelete 

segítségével. 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 
  

2016. április 27-én (szerdán) és 28-án 

(csütörtökön) 14.00 órától a nagyváradi 

Szigligeti Színház Lilliput Társulata 
vendégeskedik a Vojtina Bábszínházban "A 

helység kalapácsa" című bábelőadással. 

Az előadás a Lilliput Társulat rendhagyó 

irodalomóra sorozatának második darabja, amit 

nagy sikerrel játszik a társulat Erdély és Partium 

több településén. Más hallani a szöveget, látni a 

cselekményt, mint elolvasni az iskolai kötelező 

olvasmányokat. Olyan színházi eszközökkel 

szándékozunk megjeleníteni Petőfi remekét, amely közel áll a középiskolás korosztályhoz, 

mégis a hagyományos vásári színjátszás, képmutatás eszközeit használja. 

Az előadást 10 éves kortól ajánljuk! 
 

Szeretettel várunk Benneteket! 



  

 

 

 

Varázsceruza 

 

Legújabb Varázsceruza rajzpályázatunk témáját a Tessék engem megmenteni! 

címmel készülő bábelőadásunk ihlette. 

 

Az előadás két távoli birodalom királylányainak történetét meséli el.  

Egyikőjük  elraboltatja magát egy szörnnyel,  arra számítva, hogy annak karmai közül egy 

bátor és daliás herceg menti majd meg. 

Másikójuk, aki egy aprócska királyságban él, fiúnak öltözve a királylány kiszabadítására 

indul, hogy a megmentőnek járó fele birodalmat megszerezze. 

Lesz ebből bonyodalom elég! Hát még ha kiderül, hogy a szörny nem is szörny! 

 

Megmentett királylányok és megmentő királyfiak szép számmal akadnak meséink 

birodalmában. És a ti képzeletetekben? Vajon hogyan játszódik le egy királylány-megmentés? 

Ha kitaláltátok, vagy esetleg kedvenc mesétek egyik jelenetét elképzeltétek, elő a színes 

ceruzákkal, rajzoljátok le nekünk! 

Képeiteket bábszínházunk Gyerkőcfalán most is kiállítjuk majd, így ha betértek hozzánk, 

viszontláthatjátok alkotásaitokat. 

A rajzokat 2016. április 1-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:  

Megmentett királylányok, megmentő királyfik 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

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

Tessék engem megmenteni! című előadásunkra, valamint egy az előadásról készült 

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

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 

 


