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Óvodás bérlet 

Négy előadás – ajánlott életkor 3-7 éveseknek 

 Álomszövő Pendula 

 A sárig kicsi kígyó 

 Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála  

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték/rítusjáték 

 

 

Iskolás I. bérlet 

Négy előadás – ajánlott életkor 6-12 éveseknek 

 Álomszövő Pendula  

 A só 

 Pinokkió 

 Választható előadás vagy játszószínházi kamarajáték/rítusjáték 

 

 

Iskolás II. bérlet 

Két előadás + az előadásokat követően 60 perces drámafoglalkozás – ajánlott életkor 10-18 

éveseknek 

 A só 

 Pinokkió  

 

Az előadásokhoz – előre egyeztetett módon – a látottakat feldolgozó drámaóra is kapcsolódik. 

A két megajánlott előadás olyan élethelyzeteket, erkölcsi mondandókat fogalmaz meg újszerű 

színházi megoldásokkal, melyekről korhatár nélkül érdemes egymással beszélgetni.  

 

 

Választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 Tessék engem megmenteni! 

 Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála  

 

Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

 

Kamarajátékok: 

 Őztestvérek 

 Hamuban sült pogácsa 

 A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

 Jancsi és Juliska 

 

Szertartás-színház – Rítusjátékok: 

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

 Karácsonyvárás: Paradicsomjáték 

 Karácsonyi betlehemes bábtáncoltatás: „Menjünk el a látására!”  

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

 Tavaszvárás – Húsvétolás: „A madarak is hangicsálnak” 

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



Az előadások ismertetői 

 

G. Szász Ilona: Álomszövő Pendula 
(Színháztermi előadás) 

Valamikor réges-régen dédanyáink idejében Palotás vidám városka volt. Vasárnap a 

tűzoltózenekar hangjaira sétáltak a hölgyek és urak. A rigójancsi cukrászdában fagylaltoztak, 

Vekni péknél vették a fahéjas kalácsot, Marie-nál vásárolták gyönyörű kalapjaikat, és a piac 

téren minden reggel elmesélték egymásnak  az álmaikat. Az ábrándos kis Pendula, a kalapos 

kisasszony, naplementekor odaült a főtéri kút mellé, és a felhőket bámulta, amelyek olykor 

virágra, máskor elefántra hasonlítottak. Ám egyszerre csak vége lett a vidámságnak, mert az 

Álomrabló Markoláb egy éjjel elrabolta, és zsákjába tömködte az álmokat… 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

 

Láposi Terka: A sárig kicsi kígyó 

(Játszószínházi kamarajáték) 

Titok? Mindig is volt és lesz. A titok valami elhallgatott, rejtélyes tény, akár varázsereje is 

lehet. A titoktartás kötelesség. Ha valaki mégis megszegi, annak súlyos következményei 

lehetnek. A kicsi kígyó nagy titkot őriz, s meg szeretne tőle szabadulni. Ennek sikeréhez egy 

megbízható segítőtársra lenne szüksége. Valakire, aki szavát adja, hogy idő előtt nem mondja 

el senkinek a világon kettőjük, immár közös titkát. S, ha ez sikerül, akkor még egymásé is 

lehetnek.  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Markó Róbert: Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála 

(Színháztermi előadás) 

Hol volt, hol nem volt, egyik országban vagy másik országban, annak is a közepén vagy a 

szélén, itt vagy ott, volt egyszer egy szegénylegény. Úgy hívták: Szerencsés János. És hogy 

mit akart ez a Szerencsés János? Hát a király lányának a kezét. A király meg azt mondta, csak 

akkor adja a lányát a Szerencsés Jánoshoz, ha a Szerencsés János az ördög fejének a tetejéről 

három aranyhajszálat elhoz. Elindult hát a Szerencsés János egyenesen a Pokol iránt. Hogy 

odaért-e? Hogy az ördögöt megtalálta-e? Hogy a fejéről a három aranyhajszálat elhozta-e? 

Aki kíváncsi, járjon utána! 

A történetet egy paravános bábos játékban keltjük életre dudaszó kíséretében.  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Kolozsi Angéla: A só 

(Színháztermi előadás) 

Egy dölyfös, önimádó király felteszi három lányának a kérdést: mennyire szeretik őt a 

gyermekei? A két idősebb lány vége nincs hízelkedésbe kezd – a legkisebb lány válasza 

azonban egyszerű: úgy szereti édesapját, mint az emberek a sót. Ez az egyszerű válasz 

azonban vérig sérti a királyt: haragjában elűzi birodalmából legkisebb gyermekét, aki beáll 

szakácsnőnek a szomszéd király udvarába... 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 

 

Collodi-Kárpáti Péter: Pinokkió 

(Színháztermi előadás) 

„Ha egy gyereknek jó a szíve, akármilyen komisz kis vadóc is egyébként, még mindig lehet 

belőle valami” – mondja a Jótündér. Pinokkió igazi rosszcsont. Egyik galibát a másik után 

okozza, veszélybe sodródik, rossz társaságba kerül, rendkívüli kalandok várják ezt a 

csupaszív fabábut. Bizony néha a szeretteit is bajba sodorja. Mégsem lehet rá haragudni, csak 

aggódni érte, és szurkolni neki. Nevetni is lehet néha rajta, de legtöbbször vele, hiszen kevés 

hozzá hasonló eleven eszű és vicces mesehőst ismerünk. Ha éppen elrendeződnének dolgai, 

akkor újra világnak ered, de sohasem feledkezik meg papácskájáról, aki világra faragta, és a 



Tündérről, aki mindig megsegíti, ha már nagyon nagy a baj. Pinokkió fabábu igazán otthon 

van a bábszínpadon, ahol megelevenedhetnek varázslatos kalandjai. Ahogy a bábszínházban 

is életre kelnek a bábok, úgy válik kisfiúvá Pinokkió is a történet végén, ha minden jól alakul. 

Az előadást 6 éves kortól ajánljuk! 
 

 

Választható SZÍNHÁZTERMI előadások: 

 

 

Paul Maar – Nagy Viktória Éva – Schneider Jankó: Tessék engem megmenteni! 

 „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! 
 

 

 

Választható JÁTSZÓSZÍNHÁZI előadások: 

Kamarajátékok: 

 

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

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

félelmetes nagyútra. Ó, milyen jó, hogy ketten vannak! Ha az egyik 

fél, a másik bátorít, ha az egyik alszik, a másik őrködik. De egy 

napon minden, de minden fenekestül megváltozik, már semmi nem 

lesz olyan, mint előtte. 

A gyermekeket általában megzavarja, ha tudatosul bennük, hogy 

egy időben, ugyanazzal a dologgal kapcsolatban, kétféle érzés van 

bennük. Történetünkkel ezt, az emberi természetünkben rejtőző 

kettőséget próbáljuk felfejteni: aggódni a veszélyektől, de hittel, 

elszántsággal, egyre érettebben leküzdeni azt. A testvériség 

vérszerinti, szétválaszthatatlan egység, személyes kötelék. Belső fejlődésünk menetében 

emberségünket szeretteink iránt érzett féltő gondoskodással is erősíthetjük. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Hamuban sült pogácsa 

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

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

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

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

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

küzdelem pedig olyan sokféle lehet. Ennek indultunk utána játékunkban, 

ennek a sokféleségnek. 

     Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 



A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

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

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

legtisztább, a legkeményebb törhetetlen drágakő, fénye tökéletes, 

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

fénymagocskát talál a játszani is szerető, a reggeleket vidáman köszöntő 

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

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

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

csak a mulatozásnak, hanem mindennek vége! 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Jancsi és Juliska 

Két, egymást szerető testvér eltéved az erdőben. Nem értik, 

hogy miért nem ismerik fel a hazavezető utat, hiszen évek óta 

ezt az erdőt járják. Most mégis, mintha minden megváltozott 

volna. De miért, hogyan, mikor? Ó, mennyi ismeretlen hang, 

illat, növény, állat, titokzatosság! S egy csodaszép, illatos 

házikó! Itt az erdő mélyén, ahonnan semmilyen út sem vezet 

tovább, áll ez a mézeskalácsház. 

Mit tegyen a két testvér az ismeretlen, eddig soha nem 

tapasztalt, rejtélyes, varázslatos, csábító helyen? Bátorságot honnan lehet meríteni? Hogy 

ismerhető fel, mi segíthet ki a nehéz helyzetekben? Kétség nem fér hozzá, hogy a két testvér 

egymás nélkül semmire sem jut, hacsak….  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 
 

 

 

Szertartás színház – Rítusjátékok: 

 

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

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

játékok. 

 

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

Mikor minden gyümölcs megérik, a kisbíró harsány dobolással várja a 

szüretelőket huncutságokkal, kópéságokkal tarkított bálra. A mulatságnak 

vendége lesz a héthatáron csodált borbély mester, a jósolni tudó 

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

még a szőlőcsősz, muzsikus uramék és minden rangú-rendű 

szerelmespár,…  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

Karácsonyvárás: Paradicsomjáték 

Az év legfénytelenebb napjait kezdjük ekkor élni, s jó, ha ilyenkor 

megszabadulunk rosszaságainktól: mindenki megmérettetik, s kiderül, 

hogy a csintalan ördögök vagy a szelíd angyalok csapatát gyarapítjuk-e. 

A mulatságban kiderül, hogy a régiségben ez a Paradicsomjáték ideje 

is. Egy tréfás történetben elmeséljük a teremtéstörténetet, együtt 

énekelve, táncolva adjuk hírül az angyaloknak, hogy várjuk a Fény (a 

napfordulat) és Jézuska születését. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 



 

 

Karácsonyi betlehemes bábtáncoltatás: „Menjünk mi is Betlehembe!” 

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

énekekkel várunk Benneteket a Játszószínházban, hogy együtt készüljünk 

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

mondta, a Fénykrisztus születéséről. A betlehemi templomban 

megtáncoltatjuk a három pásztort, a gonosz Heródes királyt és 

megidézzük a napkeleti bölcseket. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

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

Egy csúfszájú, nagyhangú asszonyságnak elveszett a mindentudó, 

számokat is felismerő kecskéje, a szomszédnak a táncos medvéjébe éppen 

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

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

annyi minden furcsaság történik velünk e farsangi napokban, hogy legény 

legyen a talpán, aki azt kibírja!  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

Tavaszvárás – Húsvétolás: „A madarak is hangicsálnak” 

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

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

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

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

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

Termőfák virulnak, Virágoznak.” Tavasszal mindent kifordíthatunk a 

sarkából a napfény erejének növekedésével.  

     Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

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

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

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

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

zsákban futás izgalmai után eldől, kik alkalmasak rá.  

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

 

 

 

Színházi nevelési program 

 

Bábszínházunk színházi nevelési programjára várjuk óvodás csoportok, iskolai 

osztályok, sajátos nevelési igényű gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó szervezetek 

bejelentkezését. A programok külön és részletes ismertetőjét a Vojtina Bábszínház 

honlapján, színház-pedagógia menüben találják meg az érdeklődők. A minden 

hónapban megjelenő Bábosházi Soroló című programfüzetünkben és a honlapunk 

műsornaptárjában megjelöljük azokat a napokat, melyeken színház-pedagógiai 

foglalkozásokat, együttléteket tervezünk. Ezekre a foglalkozásokra előzetes 

bejelentkezés szükséges. 

 

 

 



Bábszínházunk kiemelt színház-pedagógiai céljai:  

Előadásainkkal, foglalkozásainkkal helyet, közeget biztosítunk a közös gondolkodásra, a 

vélemények szabad artikulálására, a kultúránk tradicionális szokásainak jelenbe való 

szólítására, értékközvetítésre, a gyermekség határainak szélesítésére.  

Létrehozunk interaktív játékokat, melyekben közvetlen, személyes és mégis közösségben 

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

eszközeinek felhasználásával az életkorokat érintő kérdésekkel, történetekkel, helyzetekkel 

foglalkozhatunk, illetve a felvetett kérdésekre a valós válaszok megszületését 

szorgalmazhatjuk. 

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

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

feltárásnak eszköze lehetne! 

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

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

segítségvállalás, autonóm egyéniség. 

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

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

fogalommal… 

 

 

Választható programjaink: 

 

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

A program a bábszínház szervezeti egységeinek körbejárásával kezdődik, egy előadás 

megtekintésével folytatódik, végül annak közös értelmezésével zárul. 

(bontott életkorú csoportoknak tematikusan szerkesztett napok az óvodától a középiskolás 

csoportokig) 

 

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

bábművészet egymásra találása 

Ennek a programnak a keretében egy-egy csoport öt alkalommal látogat el hozzánk az 

évadban, az évköri ünnepi menetet tekintve öt fontos csomópontot érintünk játékainkban: a 

szüreti mulatságok, a betlehemes, a farsangi, a húsvéti és a pünkösdi időszakot. 

(óvódás, kisiskolás, és sajátos nevelést igénylő gyermekeknek) 

 

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

színháznézésre, az értelmezések és élmények feltárására (általános iskola alsó- és felső 

tagozatosainak, középiskoláknak) 

 

IV: Forma: KAMASZTÖRTÉNETEK – osztálytermi színházi nevelési előadások 

 

Cím: Lomtalanítás – kamasztörténetek 1. 

Téma: család, szerelem, társas kapcsolat, csalások és csalódások, kommunikáció a 

családban. 

Megszólított életkor: középiskola (15 – 16 éves) 

Helyszín: iskolai osztálytermek, Vojtina Bábszínház 

Az előadás időtartama: 120 perc 

 

Cím: Hogyan lettem néger? (vagy A Halak kora) – kamasztörténetek 2. 

Téma: A tanár felelőssége, a tanár szakmai és civil énje, tanár-diák viszony 

Megszólított életkor: középiskola (14 – 18 éves) 

Helyszín: iskolai osztálytermek, Vojtina Bábszínház 

Az előadás időtartama: 180 perc 



 

Nyílik a bábosház kapuja 
 

 

41. évadába lépett bábszínházunk, melyet szokásunkhoz híven idén is 

a Nagytemplom mögötti Emlékkertben megrendezett Idesüss a 

figurásra! című kapunyitó ceremóniánkkal indítunk augusztus 28-án. 

Gólyalábas napköszöntő, Écsi Gyöngyi Bábszínháza, valamint 

bábkészítés, zene és tánc várja a rendezvényünkre ellátogató 

közönségünk apraját-nagyját, akik az évad leendő előadásaival is 

találkozhatnak interaktív játékok formájában. 

   

2016/2017 első bemutatója Rumi László rendezésében G. Szász 

Ilona Álomszövő Pendula című meséje lesz, melyet Szerencsés 

János, avagy az ördög három aranyhajszála követ Markó Róbert 

színpadi megfogalmazásában. Az évad második felében Kuthy 

Ágnes viszi színre A só című mesét Kolozsi Angéla szövegkönyve 

alapján, valamint Kárpáti Péter átiratában Collodi: Pinokkió 

történetét mutatjuk be Perényi Balázs rendezésével.  

Játszószínházunkban új előadásokként A sárig kicsi kígyó című darab 

lesz látható Láposi Terka dramaturgi és rendezői munkája nyomán, 

valamint a Babusgató-hívogató, melynek fókuszában a legkisebbek 

játékba hívása áll. Pontosabban, hogyan szólongatja gyermekét a szülő, amikor a közös 

pihenés, a világfelfedezés, a birkózás, a séta, a mesehallgatás van soron.  

A tavaly nagy sikerrel játszott Tessék engem megmenteni! című előadást továbbra is 

műsoron tartjuk, mellyel Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak Országos 

Találkozóján, Kaposváron a BábSzínTér meghívásának eleget téve, valamint Kolozsváron a 

Puck Nemzetközi Bábszínházi Fesztiválon is fellépünk. Ez utóbbi fesztiválon a Holle anyó 

című mesénk is vendégszerepel.  

Kiemelt feladatként kezeljük színházi nevelési programjainkat, melynek keretében 

workshopot tartunk, valamint neves színházi neveléssel foglalkozó csoportokat hívunk meg. 

Vendégeink lesznek a KÁVA és az improvizációs előadásairól ismert Momentán Társulat, 

utóbbi az Irpdalmi Napok keretében, a Kölcsey Központ szervezésében valósul meg.  

A tavaly bemutatott Kamasztörténetek színházi nevelési előadás folytatásaként idén Madák 

Zsuzsa rendező állít színpadra kamaszoknak szóló darabot Róbert Júlia dramaturg, 

Gyombolai Gábor színész drámatanár, Majoros Gyula tervező együttműködésével. Az alsó 

és felső tagozatosokat Arany János Fülemüle című elbeszélésével hívja játékba a 

játszószínházunk, melyben Láposi Terka alkotótársai lesznek: Róbert Júlia dramaturg, 

Cziboly Ádám drámatanár, Majoros Gyula tervező. 

Immár több éves hagyomány, hogy nagyszínpadi előadásokhoz is társítunk 

drámafoglalkozásokat. Idén ilyen jellegű foglalkozások A só és a Pinokkió című meséket 

követően lesznek.   



Nagy megtiszteltetéssel tölt el bennünket, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet az ország öt 

másik bábszínházával együtt (Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Szombathely) felkért, 

hogy akkreditált 60 órás felnőttképzési programot indítsunk Bábcsoportvezetői 

alapismeretek elnevezéssel, melynek célja az amatőr bábjáték újbóli fellendítése, és szakmai 

alapokra való helyezése. 

Idei kiállításaink tematikája során különböző anyagok felhasználási lehetőségeit járjuk körbe 

Balla Gábor, Szabó Ottó, Pócs Judit, Schneider Jankó alkotók közreműködésével. Az 

amatőr bábjátszás, mint tematika is megjelenik, ehhez kapcsolódóan a Létavértesi Óvoda 

óvónőinek bábjaiból nyílik kiállítás. Az évad végén a Medgyessy Ferenc Gimnázium 

diákjainak alkotásaival zárjuk kiállítás-sorozatunkat.  

Filozófiánkhoz hozzátartozik az esélyegyenlőség megteremtése, ezért idén először egy olyan 

támogatói bérletpályázatot hirdettünk meg, mely hátrányos helyzetű óvodás és kisiskolás 

gyermekek számára biztosít - térítésmentesen - lehetőséget két előadásunk megtekintésére. 

Számos pályázat érkezett, melyek megvalósulásához folyamatosan várjuk intézmények, civil 

szervezetek támogatói hozzájárulását. 
 

 

 

Álomszövő Pendula BEMUTATÓ 

 

2016. szeptember 25-én (vasárnap) 10.00 

órától láthatja először a közönség az 

Álomszövő Pendula című bábelőadásunkat. 

 

Az előadás zártkörű szakmai bemutatójára 

szeptember 24-én (szombaton) 15.00 órától 

kerül sor. 

Valamikor réges-régen, dédanyáink idejében 

Palotás vidám városka volt. Vasárnap a 

tűzoltózenekar muzsikája kísérte a sétáló 

hölgyeket és urakat. A Rigójancsi cukrászdában fagylaltoztak, Vekni péknél vették a fahéjas 

kalácsot, Marie-nál vásárolták gyönyörű kalapjaikat, és a piac téren minden reggel elmesélték 

egymásnak  az álmaikat. Az ábrándos kis Pendula, a kalapos kisasszony, naplementekor 

odaült a főtéri kút mellé, és a felhőket bámulta, amelyek olykor virágra, máskor elefántra 

hasonlítottak. Ám egyszerre csak vége lett a vidámságnak, mert az Álomrabló Markoláb egy 

éjjel feneketlen zsákjába gyömöszölte az emberek színes álmait… 

Az előadást 4 éves kortól ajánljuk! 

Szeretettel várunk Benneteket! 

 
Író: G. Szász Ilona 

Báb- és díszlettervezők: Balla Gábor és Sabina Šinko 

Zeneszerző: Krulik Zoltán 

Koreográfus: Kiss Tamás 

Rendező: Rumi László, Blattner-díjas 

 

Játszó személyek: Asbóth Anikó, Fekete Gréta, Hajdú Péter, Herczeg Zoltán, Megyeri Béla, 

Nagy Mónika, Reschofsky György, Telenkó-Oláh Tímea 

továbbá közreműködnek: Baditz Dávid, Kiss-Wágner Edit, Tordai Nikoletta 

Muzsikusok: Csonka László/Stefán Vivien, Czapp Ferenc, Papp László 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=147
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=179&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=61
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=61


Merjünk álmodni! 

 

 

Röviden így foglalható össze legújabb 

előadásunk, az ÁLOMSZÖVŐ PENDULA 

üzenete, melynek bemutatójára szeptember végén 

kerül sor.  

RUMI LÁSZLÓ rendezővel beszélgettünk. 
  

 

 

 

 

Miért épp ez a mese? 
A történet eredetileg mesekönyv formájában jelent meg Szegedi Katalin illusztrációival, 

melyre Asbóth Anikó igazgatónővel egymástól függetlenül találtunk rá. Első olvasásra 

megfogott a mese. Anikónak is megtetszett a történet, olyannyira hogy azonnal a színpadi 

megvalósításán kezdett gondolkozni. Én, a szerző, G. Szász Ilona javaslatára kerültem a 

képbe. 

 

Mi adja az aktualitását a történetnek? 

Talán a legfontosabb üzenete, hogy szeressük egymást, merjünk álmodni és engedjük játszani 

a gyerekeket. Felgyorsult körülöttünk a világ, oly mértéket öltött az agresszió, az 

automatizmus, a szokásokba való beleszürkülés, amely korábban nem volt jelen. Minden 

eszközt meg kell ragadnunk, hogy felvegyük az elidegenedés ellen a küzdelmet.  

 

Az elidegenedés érzetét a gyerekek körében is tapasztalod? Másként kell megszólítani 

őket ma, mint egy-két generációval korábban?  
A gyerekek „a génjeikben hordozzák” a játékot, később válnak csak pénzközpontú 

felnőttekké. Ugyanolyan erővel és energiával tudnak játszani ma is, mint akár száz évvel 

ezelőtt, csak a játékszerek változtak. Azért jó gyerekeknek előadást csinálni, mert a bennük 

meglévő játékosságra bátran lehet építeni. 

 

Milyen bábos eszközök jelennek meg az előadásban?  
Vegyes technikát alkalmazunk, az élőszínészi játék a hétköznapi realitás síkját, a bunraku 

típusú és az órajáték figurákra hajazó bábok az álmok világának szürrealitását, a fantázia 

birodalmát jelenítik meg. 

 

A mese narratív elbeszélői technikája és lírai hangvétele hogyan adaptálható 

bábszínpadra?  
Alapvetően a mesekönyvben ismert történetre építünk, ettől nem 

nagyon térünk el. A párbeszédeket, mivel dramatizált történetről van 

szó, jobban elmélyítettük. A mese líraiságának megőrzése tudatos cél, 

amelyet több síkon is megerősítünk. Az alkotótársaimat is ennek 

megfelelően válogattam össze. Kiss Tamás, pantomimművész kötött 

táncszerű koreográfiája, a Krulik Zoltán (a Makám Együttes zenekar 

tagja – szerk.) által teremtett zeneiség, a Balla Gábor tervezte díszlet 

és Sabina Šinko festői világa mind-mind ezt a lírai hangulatot 

hangsúlyozzák. Ugyanakkor az akció és a humor megjelenítését sem 

mellőzzük. 

 



A mese egyik fontos üzeneteként említetted, hogy merjünk álmodni. Rumi László milyen 

álmokat dédelget az Álomszövő Pendula előadással kapcsolatban?  
Az álmom, ami tulajdonképpen minden rendező vágya, hogy egyrészt időben elkészüljön az 

előadás, másrészt, hogy még szebb legyen, mint amit eredetileg elképzeltem róla. 

Rendszeresen előfordult már velem ugyanis, hogy miután a többi alkotótárs is hozzátette a 

maga tehetségét egy adott előadás létrejöttéhez, sokkal szebb lett a végeredmény annál, mint 

ami a fejemben korábban élt.  

 

Tudsz erre példát mondani a saját pályafutásodból? 

Nem tudok egyet, csak sokat, mert majdnem minden előadásnál megélem ezt. Az alkotás 

során egyszer csak szembesülök azzal, hogy ami egykor az ideák világában létezett a 

művésztársaim segítségével kézzelfogható valósággá válik. A színház illúziója a nézők szeme 

előtt közös térben és időben születik meg, előadásról előadásra. Ez maga a csoda, ahol sok 

ember „varázsképessége”, beleértve a befogadókét is összegződik, mert – hogy Babitsot 

idézzem – „mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És 

akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”  

 

 

 

Álmokat szövögető pályakezdő bábszínész 

 

 

Szeptemberben új társulati taggal bővült bábszínházunk. Az 

ÁLOMSZÖVŐ PENDULA címszereplőjeként bemutatkozó 

FEKETE GRÉTA idén végzett a Marosvásárhelyi Művészeti 

Egyetem bábszínész szakán. A Debrecenben született fiatal 

lány első szerepének tapasztalatairól, egyetemi tanulmányáról 

és a bábszínészetig vezető útjáról mesélt.  

  

  

Ez az első munkahelyed?  
Leszámítva, hogy középiskolásként szerepeltem néhány előadásban a Csokonai Nemzeti 

Színházban – a Mária című musicalban, az Ember tragédiája és a Kóbor csillag című 

előadásokban – ez az első teljes munkaidős állásom. 

 

Mikor döntötted el, hogy bábszínész leszel?  
A marosvásárhelyi egyetem bábszínész szakának elvégzése előtt semmilyen elképzelésem 

nem volt a bábos szakmáról, a színház viszont mindig is érdekelt. Nyolc éves koromban 

láttam egy előadást, a Micimackót, amit gyerekek adtak elő. Nagyon megtetszett, és azt 

mondtam, én is ilyet akarok csinálni. Attól fogva színész szerettem volna lenni. 

A Kinizsi Pál Általános Iskolában a Nánási Sándor vezette Abakusz Színjátszó Kör tagja 

lettem. Ezután az Ady Endre Gimnázium dráma tagozata következett. Érettségi után azonban 

egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy valóban a színészettel akarok-e foglalkozni. Ez az első 

felvételiken meg is látszott. Nem sikerült egyből bejutni művészeti egyetemre, így valami más 

kreatív szakma után néztem. Egy évre Budapestre költöztem, és belekezdtem egy OKJ-s 

lakberendezői tanfolyamba, valamint a Werk Stílus és Kommunikációs Akadémia stylist 

képzésébe. 



A színházi levegő azonban nagyon hiányzott, úgyhogy újra megpróbáltam a felvételit, ezúttal 

Marosvásárhelyen is. Mivel itt párhuzamosan indult prózai színész és báb tagozat, mindkét 

szakra jelentkeztem. A sikeres felvételinek köszönhetően végül a bábos osztályba kerültem, 

aminek így utólag is sokkal jobban örülök, bár akkor még fogalmam sem volt, mibe 

csöppentem. 

 

Milyennek élted meg az egyetemi képzést?  
Mielőtt az egyetemre kerültem azt gondoltam, hogy széleskörű tudásanyaggal és technikával 

ismerkedem majd meg, melyet akkor is biztonsággal fogok tudni használni, ha már nem 

lesznek mellettem a tanáraim. Ugyan többé-kevésbé megvalósította az elvárásaimat az 

egyetem, mégis azt érzem, sok elmulasztott lehetőség kísérte a három évet. 

A bábos szak viszonylag új képzés az egyetemen. Kétévente indul, egyik évben magyar, 

másik évben román nyelven. Az osztályunk valamennyi tagja Magyarországról jött. Kilencen 

kezdtünk, nyolcan végeztünk. Hárman hivatásos bábszínháznál dolgoztak tanulmányaikkal 

párhuzamosan, azaz folyamatosan ingázniuk kellett, ami megnehezítette a közös 

vizsgaelőadásainkra való felkészülést.  

A többi szaktól kissé elszeparálva, a főépülettől távol egy önálló, jól felszerelt épületben 

töltöttük a mindennapokat.  

A főszakot vezető tanáraink, akiktől a bábelméletet és a gyakorlatot tanultuk, összesen 

hárman voltak. Ehhez a körhöz kapcsolódott időnkét néhány vendégtanár. 

A három év alatt különböző hangsúllyal ugyan, de valamennyi bábtípussal megismerkedtünk. 

Tanulmányaink legnagyobb részét a kesztyűsbáb töltötte ki, mert repertoáron tartott 

klasszikus vásári bábelőadást készítettünk. Sajnos a többi bábtípusra nem jutott ennyi idő, 

csak egyszer-kétszer játszott vizsgaelőadást hoztunk velük létre. 

Hozzám legközelebb a bunraku áll, mint bábtípus, bár mára már a vásári bábozás és a 

marionett is a szívemhez nőtt. 

 

Változtatott-e az egyetem a szemléleteden?  
Mindenképp. Megtanultam „bábosan” gondolkozni. Most már sokkal izgalmasabbnak találom 

ezt a műfajt, mint a prózai színházat. Az egyetem másik pozitív hozadéka, hogy megtanított 

saját lábra állni, felkészített bennünket önálló előadások létrehozására, elsajátíthattam a 

bábkészítés alapvető fogásait. Az államvizsga előadásra már én magam készítettem el a 

bábjaim. Köztük szerepelt egy bűvész muppet figura, akinek a segítségével egy bűvész 

trükköt mutattam be a nagyérdemű államvizsga bizottságnak. 

Az egyetem végére a saját hitvallásomat is sikerült megfogalmaznom a bábszínház kapcsán: 

A jó bábszínház olyan is lehet, mint egy tökéletes bűvész trükk. Varázslatos. Ilyenkor a néző 

felfüggeszti azt a tudását, hogy, amit lát az a valóság része, és ilyenkor megtörténik a csoda. 

  

A most készülő előadás címszerepét játszod, Álomszövő Pendulát. Mi az, ami közös 

bennetek? 

Pendula egy korombeli fiatal lány – talán kicsit azért fiatalabb – aki azért küzd, hogy az 

emberek ne legyenek egyformák, elfásult robotok. Hozzá hasonlóan 

én is fontosnak tartom, hogy az életben észrevegyük, és 

foglalkozzunk a különleges dolgokkal, mert alapvetően meghatároz 

bennünket a környezetünk. Én például nagyon fontosnak tartom a 

biztonságos, nyugodt, szép otthon megteremtését. Egy olyan 

lakásban, ahol egymáshoz nem illő bútorok összevisszasága 

uralkodik, amik csak kényszerből kerültek oda, és nem az 

otthonosságot fejezik ki, rossz lesz az ott lakók közérzete. Ha viszont 

törekszünk az otthonosság kialakítására, és egy olyan kis zugba 

érkezünk haza a mindennapok kuszaságából, ami megnyugtatóan hat 

ránk, máris pozitívabban kezdjük látni a világot, és ez energiát adhat 

arra, hogy ne csak a hétköznapok rutinjait kövessük. 



A mese negatív hőse, Markoláb, aki elrabolja mások álmait, attól gonosz, hogy nincsenek 

saját vágyai, céljai. Pendula felismerve ezt, sző neki egy saját álmot, amitől Markoláb jobbá 

válik. Hasonlóan működünk mi emberek is. Aki az életbe belefásult, az mások mindennapjait 

is megkeseríti. A pozitív célok – legyenek azok bármekkorák – fontosak és kellenek az 

életünkbe. 

 

Te mit teszel azért, hogy elkerüljön a fásultság veszélye?  
Az életembe belépett a nagy szerelem. A közös jövő építése számos lehetőséget kínál arra, 

hogy az élet szépségeire odafigyeljünk és megőrizzük azokat. Egyébként pályakezdő 

fiatalként próbálom kialakítani az életteremet, célokat tűzök ki magam elé. Szeretnék egy 

egyéni előadást készíteni, valamint közös előadást is tervezünk a párommal, aki bűvész, 

úgyhogy igazán érdekes feladat lesz számomra a közös produkció megvalósítása. Szabad 

időmben ékszereket tervezek, és kézműves termékeket készítek, amihez szeretnék majd 

kialakítani egy önálló arculatot is. De mindenekelőtt leginkább most figyelek. Nézem, hogy 

működnek a dolgok.  

 

 

 

Fából készült kiállítás 

 

Szeretettel várunk Benneteket Balla Gábor (szobrászművész) 

"Utóirat, avagy a Fák lélegzése" című kiállítására a Vojtina 

Bábszínházba! 

Minek a zárszava, utóhangja? A FA élő állapotának megszűnése 

utáni játéknak.  

2005-ben Könnyű utazás címmel láthattuk először a Vojtina 

Bábszínházban Balla Gábor szobrászművész egy-egy figuráját. 

E kiállítás sajátossága, hogy az esztétikáját, az elindító gondolatát 

nem a művész egy-egy alkotása adja, hanem a FA, mint anyag 

egyedülisége, egyedisége.  

Fája lehet az életnek és halálnak, a tudásnak, az időnek, a 

világnak, a mindenségnek, a képzeletnek. Fából épít, alakít, 

formáz az ács, az asztalos, a fafaragó, a szobrász.  

Balla Gábor méretükben kicsi alkotásainak kiállítótermünkben egy hatalmas mesei erdőt 

építettünk fel, melynek titkait csak az láthatja, érezheti meg, aki arra felkészült. 

 

A kiállítást 2016. szeptember 15-én (csütörtökön) 14.00 órakor megnyitja  

Láposi Terka. 
 

A kiállítás látogatható: 2016. november 06-ig  

(hétfő-péntek: 9-től 17 óráig, szombat-vasárnap: 9-12 óráig) 

 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:fabol-keszuelt-kiallitas&catid=37:hirek-roeviden


„A lényeg, hogy mennyire teszed bele a szíved abba, amit csinálsz.” 

 

Ritka alkalom, hogy tervező egyszerre készüljön 

bemutatóra és kiállítás-megnyitóra 

bábszínházunkban. Az Álomszövő Pendula 

díszlet- és bábtervezőjeként, illetve az Utóirat, 

avagy a Fák lélegzése című kiállítás alkotójaként 

BALLA GÁBOR, vagy ahogyan ismerősei, 

barátai szólítják, Gabu most ezt teszi. 

Miniatürizált fából készült figurái aprólékosan 

kidolgozott mechanikusan mozgó bábok, akik a 

maguk egyszerűségében hordozzák az élet 

bonyolultságát. Hogy mi járhat az alkotó fejében, miközben az anyagot formázza; mi 

jelenti a tökéletességhez vezető utat – többek között ezekre a kérdésekre kerestük a 

választ Balla Gábor fafaragóval.    
(Fotó: Ludwig Dóri) 
 

Mi a feladatod tervezőként az Álomszövő Pendula című előadásban?  

A díszlet és a díszleten mozgó bábfigurák tervezése, kivitelezése a munkám része. Egy várost, 

Pendula lakhelyét, illetve ebben a térben a városlakókat kellett megjelenítenem. (A városka 

hangulatát a színpad és a nézőtér két szélén elhelyezett síkban megjelenő hatalmas épületek 

alkotják, melyben a városlakók az órajátékokhoz hasonlatos mechanikus figurákként tűnnek 

elő. – szerk.) A jelmezek és az előadásban szereplő egyéb bábok tervezése, a városlakók 

álmainak festett selyemanyagokon való megjelenítése Sabina Šinko munkája. 

 

Fafaragóként ismer ugyan a szakma, időnként azonban bábszínházi előadások 

tervezőjeként is bemutatkozol.  
Eddig körülbelül tíz bábelőadást terveztem, melyek többnyire Rumi László rendezések voltak. 

Nem mentem soha a felkérések után, nem is igen ismerem a bábos szakmában dolgozókat. Ha 

Laci hívott valahova, mentem. Így született például Kecskeméten a József mondá Máriának, a 

Medveének, Zalaegerszegen a Lúdas Matyi, Nagyváradon a Csodaszarvas, a Mátyás király - 

csak hogy néhány előadást említsek a közös munkáink közül. 

Többnyire otthon szoktam dolgozni egyedül a műhelyben, ha nem muszáj, akkor nem is 

mozdulok ki onnan.  

 

Hamarosan nyílik Utóirat című kiállításod! Mit takar az elnevezés?  
Nem volt tudatosan átgondolt a részemről a címválasztás. Sokféleképpen lehet értelmezni, 

azon túl, hogy jól hangzik, összegez is valamit. Fontos az utóirat, mert valami lényegeset 

közöl, amelyet az író a levél írása közben vagy elfelejtett, vagy nem mert papírra vetni. 

 

Mi lesz látható a kiállításon?  

Fából készült mechanikusan mozgó pici babákat, bábokat, emberkéket hoztam. Egy-két 

megrendelést leszámítva otthon a saját szórakozásomra készítettem őket. 

 

Miket készítesz megrendelésre?  
Játszóterek tervezését és kivitelezését vállalom. Hadházy Gergely barátommal, akivel együtt 

végeztük a Képzőművészeti Egyetem szobrász szakát, megalapítottuk az Asapa alkotó 

közösséget (www.asapa.hu). A fiatal szobrászokat magába foglaló csapatunk célja a 

játszótérkultúra lehetőségeinek megújítása. Ebben a szellemben született korábban például a 

Millenáris Parkban a Zöld Péter játszótér, amelyet Kő Boldizsárral terveztünk, vagy a 

debreceni Nagyerdőn a Békás játszótér. 

http://www.asapa.hu/


Miben mások ezek a játszóterek?  
Nem csak testi, hanem lelki, szellemi megújulást is jelentenek a gyerekeknek. Egy-egy mese, 

téma vagy tematika köré szerveződnek a játékelemek, amelyek összefüggő rendszert 

alkotnak. Olyan eszközöket készítünk, amelyek interaktívak, közösségteremtőek, a világunkat 

modellezik, épp ezért használatuk segítséget jelenthet a gyerekeknek eligazodni az életben. 

Az elemek fából készült, egyedi műalkotások, melyek a tér sajátosságait, a tájolás 

szempontjait figyelembe véve helyezkednek el.  

 

Könnyen el tudod engedni a kész alkotást?  
Fontos érzelmileg, de nem ragaszkodom hozzá. A tökéletességre való törekvés szempontjából 

viszont képes vagyok újra és újra elölről kezdeni valamit, nem egyszer daraboltam már szét 

fűrésszel az alkotásaimat. Rendszeresen születnek új gondolataim az előző munkáimból, 

amelyeket a következőkbe igyekszem beépíteni. 

 

Miben fogható meg a „ballagáborosság”?  
Alapvetően egyszerűségre törekszem, nem szeretem túlbonyolítani a dolgokat. Ha valamit 

készítek, akkor annak mindig fontos szempontja, hogy apró részleteiben kidolgozott és 

körbejárható legyen. Az a célom, hogy a nézőben felébredjen a kíváncsiság, és vágyjon arra, 

hogy kívül-belül megvizsgálhassa, belebújhasson az előtte álló dologba. Azt szeretném, hogy 

részesévé váljon a munkáimnak. Örömömet lelem a pici bábok készítésében.  

 

Melyik fázisát szereted a legjobban a munkafolyamatnak?  
Nem nagyon tervezek papíron, csak ha épp bonyolult munka előtt állok. Igyekszem kerülni, 

hogy a terv túlzottan ki legyen dolgozva, különben önmaga is műalkotássá válik, és nem ez a 

célom. Ráadásul nem mindig pontosan ugyanúgy valósítható meg az ötlet, mint ahogy azt 

korábban elképzeli az ember. Sok mindent befolyásol az anyag. Van egy pont, amikor 

önmagától eldől, hogy mi az, ami a tervek alapján működik, és mi az, ami nem. Onnantól 

kezdve a munka saját magát „eteti”, egyik következik a másikból. Nincs ebben nagy 

misztikum, egyszerűen le kell menni a műhelybe, és ott már minden adja magát. 

 

Gyakorlatias embernek látszol.  
Minden munkának az a lényege, hogy azt hogyan tudod alkalmazni az életre. Az Istennek 

teljesen mindegy, hogy ki milyen foglalkozást űz, a lényeg, hogy mennyire teszed bele a 

szívedet abba, amit csinálsz. Azért kaptál bizonyos képességeket, hogy ezek segítségével 

megtanuld, hogyan kerülhetsz közelebb Istenhez. A munka közben megszerzett tudás az 

életben is hasznára válik az embernek.  

 

Mit tanulhatunk munka közben? Önismeretet?  
Abszolút, önkontrollt legalábbis mindenképp. Ahogy az anyaghoz hozzányúlok, rögtön le 

tudom mérni magamról, milyen idegállapotban vagyok. Ha baj van, muszáj foglalkoznom a 

problémával, le kell nyugodnom, különben nem tudok dolgozni.  

 

Milyen terveid vannak a közeljövőben?  
Tervem az sok van. Bár gyerekkoromban nem voltam különösebben barkácsolós, felnőtt 

koromra mégis az lettem. A családommal tagjai vagyunk a Budai Református Gyülekezetnek, 

az ide járó apukákkal megalapítottunk egy barkács-szakkört, akikkel rendszeresen 

összejárunk, és a nyaranta megrendezett gyülekezeti táborainkban foglalkozunk a 

kissrácokkal. 

Nem megrendelésre, csak a saját szórakozásomra régóta elkezdtem készíteni egy kisautót 

óvodásoknak, szeretném azt is befejezni. Olyat képzeltem, ami többféle játékra ad 

lehetőséget: bele lehet ülni, fel lehet nyitni a motorháztetőt, szerelni lehet benne, a hátsó 

részében golyógurító pálya lenne és egy kis házikó, amiben a kislányok boltosat játszhatnak.   

 



Most már több szabad időm van ilyenekre, miután a lányaink felnőttek, és nem kell őket 

iskolába vinni. Arra vágyom, hogy amit az ő gyerekkorukban nem tudtam megcsinálni nekik, 

azt majd az unokáknak fogom elkészíteni. Szeretnék barkácsolós nagypapa lenni, hosszú 

szakállal, akihez még a szomszédból is átjönnek a fiúk. 

 

 

 

 

A sárig kicsi kígyó BEMUTATÓ 
 

 

Játszószínházunkban szeptember 29-én 

(csütörtökön) 16.00 órától tartottuk A sárig kicsi 

kígyó című kamarajáték zártkörű szakmai 

bemutatóját. 

A bemutató után a bérletes csoportoknak 

folyamatosan játsszuk majd az előadást, de a 

családok október 23-án (vasárnap) 10.00 órától 

láthatják majd először a darabot. 

 

Titok? Mindig is volt és lesz. A titok valami 

elhallgatott, rejtélyes tény, akár varázsereje is lehet. A titoktartás kötelesség. Ha valaki mégis 

megszegi, annak súlyos következményei lehetnek. A kicsi kígyó nagy titkot őriz, s meg 

szeretne tőle szabadulni. Ennek sikeréhez egy megbízható segítőtársra lenne szüksége. 

Valakire, aki szavát adja, hogy idő előtt nem mondja el senkinek a világon kettőjük, immár 

közös titkát. S, ha ez sikerül, akkor még egymásé is lehetnek. 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

Szeretettel várunk Benneteket! 
 

 

Író, rendező, látvány: Láposi Terka 

Tervező, kivitelező: Majoros Gyula 

Zeneszerző: Arany Zoltán 

Koreográfus: Magi Krisztina 

 

Játszók: Barkó Réka, Magi Krisztina 

Muzsikus: Arany-Csató Dóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=61
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=147
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=184
http://www.vojtinababszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=147


„Érezhető volt az idő feszessége és elnyúlása.” 

 

 

Játszószínházunk műsorterve tudatos tematikát követ évről-évre, 

melynek idén egyik fontos állomása volt a szeptember végén 

bemutatott A sárig kicsi kígyó című kamarajáték. Az előadás 

dramaturgjával és rendezőjével, Láposi Terkával beszélgettünk.  

  

   

 

 

Az elmúlt években bemutatott Őztestvérek, Jancsi és Juliska című előadások, melyeknek 

rendezője és dramaturgja is te voltál egy gondolati ívet alkotnak. Hogyan illeszkedik 

ebbe A sárig kicsi kígyó meséje? 
Fontos számomra, hogy alkotótársaim hogyan gondolkoznak a világról, mikor mit 

tapasztalunk, ezekből mit osztunk meg egymással. Hosszú ideje vagyunk „egybezárva” 

egymással, mivel 15 éve tart az együttjátszás, ezért egyre inkább olyan tartalmakat szeretnénk 

színre vinni, amelyeket teljes hittel és együtt tudunk képviselni. 

A sárig kicsi kígyó című mesében rengeteg kérdést tettünk fel egymásnak. A titoktartás, a 

titok elárulása, a felelősség vállalása, az árulás következménye és az azt követő bűnhődés 

gesztusa. Melyek a bocsánatkérés formái? Elég egy bocsánatkérő szó? Mi a vezeklés? Súlyos 

identitásbeli, személyiség- és közösségformáló kérdések ezek. Az átváltozás motívuma is 

nagyon érdekelt. A mese dramaturgiájában fordulópontot jelent, amikor kiderül, hogy a kígyó 

valójában egy királyfi. Az átváltozás azonban nem csak őt, hanem a mese összes szereplőjét 

érinti. A szegény embernek meg kell szelídítenie 

önmagát, hogy elfogadja: a gyermeke egy kígyó. 

Meg kell szelídülnie a kígyónak is, hogy megtanulja, 

hogyan működjön együtt az emberekkel az ő 

világukban. Mit jelent nekünk ma, a 21. században a 

folyamatos változás? Az egyed és törzsfejlődés 

szüntelen egymásba íródásának felismerése az örök 

metamorfózist mennyire hozza közel az emberhez? 

A másik fontos rétege a mesének, az áldozathozatal 

motívuma. Ennek sokféle formáját és mélységét 

érezhetjük meg e mesében. 

Olyan kérdéseket feszeget a mese, amelyek minden életkor számára fontosak lehetnek. 

Leginkább az emberi létezés határait feszegeti, illetve annak koncentrált mélységeit. 

 

 

Dramaturgként és rendezőként miből merítettél inspirációt a mese színpadi 

megvalósításához? 

Az átváltozás és átváltoztatás motívuma érdekelt leginkább, a küszöbtől küszöbig való elérés 

lehetősége. Vajon a bőröm alatt az lakik-e, amit mutatok magamról? Vajon adok-e magamnak 

annyi esélyt, hogy felfejthessem előtted rétegeimet, adsz-e nekem esélyt arra, hogy a valós 

létezésed megtapasztalhassam, és ha igen, akkor ezt képes legyek szelíden, ajándékként 

fogadni? 

  

 

 

 



Túl vagytok a bemutatón. Hogyan értékeled az előadást? 
Izgalmas, új élethelyzet minden alkotótársam életében, 

különösen a három lány számára, akik játszanak az 

előadásban. A szöveget, a képet, a zenét, a színpadi mozgást 

úgy próbáltuk meg egyben kezelve folyamatosan formálni, 

gazdagítani, hogy minden azonos fajsúlyt kapjon. A 

mesemondásnak, a narratív szövegmondásnak, a képekben 

felfedett történésnek össze kell találkozni. 

 

 

A szóképolvasás technikájának nevezem, amikor a színészi játék gesztusrendszere, a 

kimondott szöveg és a kép koherensen együttműködve, hol az egyik a 

másikat felerősítve vagy helyettesítve van jelen. A testnyelv 

gazdagsága, azaz a bábszínész testének mozdulatai, a bábu testének 

robosztus mozdulatlansága, a kimondott szöveg súlya és ritmusa, a 

hangtónusok, az esztétikai elemek szüntelen változása folyamatosan 

segít a gyerekeknek érteni, értelmezni, rácsodálkozni a cselekményre, 

a csodákban rejlő igazságokra. Jelentősnek tartom Barkó Réka és Magi 

Krisztina eddigi életútjukban ezt az előadást. Pontos, koncentrált, erős 

jelenléttel teli színészi játékuk megállás nélküli, jelentéssel bíró 

mozdulatokkal, tánccal tarkított. Olyan örömjáték, amiben a pontosság, 

a koncentráltság, a dinamika, az önmaguk teljes identitása egységben 

van azzal, amiről mesélnek, és ahogy mesélnek. Arany-Csató Dóri zenészként van jelen, az ő 

művészi habitusát a hangszerkezelés, az éneklés fejezi ki.          

  

 

A most bemutatott előadástól függetlenül játsszátok a Kibújt a bőréből, avagy a sárig 

kicsi kígyó titka című bábkészítő-kamarajátékot is, amelyet eredetileg 2002-ben tűztetek 

műsorra. Mi volt az oka, hogy újra elővettétek? 
Az eltelt idő óta mi magunk is rengeteget változtunk, új 

kérdéseink vannak, tapasztalataink gazdagodtak. Az 

átváltozást, mint az élet egy rejtélyes és mégis természetes 

velejáróját is másképp értelmezzük azóta. A most bemutatott 

előadás nem ugyanazt a dramaturgiát követi, mint a 

bábkészítő-kamarajáték, mely a mese linearitását, szövegét 

hűen igyekszik visszaadni, látványvilágában pedig a 

gyermekrajz esztétikája köszön vissza. Az előadásban a 

gyermekrajzok egyszerűsége az archaikus neolitikumból átvett bálvány és báb megjelenítési 

formájára építve jelenik meg.  

  

A játszószínház művészeti koncepciójának része a folyamatos útkeresés. Mi az a 

személyes ízlésből fakadó irány, amely meghatározza ezt az útkeresést? 

A gyermeki gondolkodás és világkép, a prelogikus gondolkodás, az ember szimbólumteremtő 

képessége érdekel. Valamint az az antropológiát is foglalkoztató kérdés, hogy miért alkot az 

ember érzelmeinek a kivetítésére tárgyakat? Ebben a tárgyalkotási folyamatban a 

metamorfózis, az átalakulás jelenti a legnagyobb fókuszt. Gyerekeknek készült előadás 

színrevitele során érdemes azzal foglalkozni, hogy hogyan olvassa a gyermek a jeleket, egy-

egy hangról, szóról, gesztusról milyen asszociációi, analógiái, előképei lehetnek. A közös 

élmény kialakításakor mindig nagyon fontos számomra a világ felfedezése, amely akkor is 

formálódhat, gazdagodhat, amikor a gyermek közösen tud velünk, játékosokkal lélegzetet 

venni, közösen tud velünk elmélyülni, vagy a történetben alámerülni, amikor teret adunk 

egymásnak az imaginációhoz. Nem a módszertan, hanem az elmélkedés, a szellemi út 

bejárása érdekel. 



A sárig kicsi kígyó előadást hova pozícionálod ebben az útkeresésben? 

Átléptük a küszöböt, megéreztük, milyen, amikor a csendet nem a színház teremti meg, 

hanem a közös elmélkedés, annak az egyezménye, hogy beültünk megnézni egy mesét. Az 

előadás során egyetlen pillanatnak is lehet olyan meghatározó ereje, ami egy életre szólhat. A 

sárig kicsi kígyó előadást nézve több ilyen pillanatot is megéltem az elmúlt napokban, amikor 

gyerekekkel együtt láttam a mesét. Érezhető volt az idő feszessége és elnyúlása. Megrendítő 

volt. 

  

Milyen új lehetőség felé szeretnél nyitni?  
A tündérmesékkel szeretnék továbbra is foglalkozni. A Jóisten nem sok humorral áldott meg, 

én nem tudok kellemesen szórakoztatni, viszont azt nagyon szeretem, ha ezt velem meg 

tudják tenni. Az én világom az „itt is vagyok, nem is vagyok”, a látható és a láthatatlan világ 

közötti kapcsolatteremtés a bábjátékkal, a művészettel, legyen az képzőművészet, zene, tánc 

vagy egy tárgy.  

 

 

 

A sárig kicsi kígyó kamaraelőadás a tervező szemével 

 

 
 

 

Míg színháztermünkben az Álomszövő Pendula próbái 

zajlanak, játszószínházunkban A sárig kicsi kígyó címmel 

készül kamaraelőadás. 

A tervezés kihívásairól MAJOROS GYULA bábkészítőt 

kérdeztük. 
  

  

 

 

Ez már a harmadik tervezésed a játszószínházban az Őztestvérek és a Jancsi és Juliska 

című meséket követően. Milyen feladattal jártak ezek a munkák? 

Alapvetően a vizuális problémák megoldása a célom, a tér kialakításától kezdve a karakterek 

megjelenítéséig. Mindebben nagy segítséget nyújt Láposi Terka rendező, aki kellően 

határozott és alaposan felkészült, amikor vázolja az elképzeléseit. A hallottakat átengedem a 

saját szűrőmön, majd belekezdek a tervezői és kivitelezői munkába. Mindenki a saját 

szemével látja a világot, ezért szeretem egy kézben tartani ezt a két feladatot, így nem kell 

attól félnem, hogy a végeredmény nagyon eltérő lesz a tervekhez képest.  

  

 

Az Őzestvérek és a Jancsi és Juliska hasonló esztétikai minőséget képvisel. Mennyiben 

követi vagy tér el ettől A sárig kicsi kígyó? 
Az előző előadásokhoz képest, ahol a legmeghatározóbb térszervező elem az áttetsző, jól 

transzponálható polikarbonát volt, egyfajta lebegő állapotot kifejezve, ebben a darabban a fa 

anyagszerűsége lesz a központi elem. Három gurulós asztalkán szoborszerű bábokkal játsszák 

el a történetet a színészek. A tér kialakításakor fontos szempont volt a kint-bent, lent-fent 

dimenziók kiemelése. Mikrovilágokat jelenítünk meg: a szegény ember hétköznapi szintjét, a 

királyi család gazdagságát színpompás díszletek között, valamint a kígyóvá változott ifjú és a 

királylány elszigetelt életterét.  

A bábok minimális mozgásra képesek, emiatt nagyobb hangsúlyt kap a színészi játék.  

  



Mennyiben kihívás ez a mostani tervezés? 
Kísérletező alkotónak tartom magam, szeretem az új feladatokat. A sárig kicsi kígyó 

tervezését különösen így élem meg, elsősorban a fával való munka miatt. Alkotóként teljesen 

szabad kezet kapok, nem érzem azt, hogy bele lennék kényszerítve valamibe, amivel nem 

értek egyet.   

  

Mi az a momentum A sárig kicsi kígyó mesében, ami leginkább megfogott?  
A közdelemről szól számomra, mely elsősorban a nők próbatételeit mutatja be, kezdve a 

szegényasszonytól, aki azt a tanácsot kapja, hogy fogadja fiaként az első szembejövőt, illetve 

a királylány megpróbáltatásairól, aki elárulja a királyfi titkát, és emiatt bűnhődnie kell. 

Megható az asszony elfogadása, bizalma, ahogy egy számára veszélyes élőlényt, egy kígyót 

vesz magához. A mese a saját nyelvén fogalmazza meg a valóságot, melyen keresztül 

élettanulságokat közvetít. 

  

Mit jelent számodra a küzdelem? 
Azt hogy eljutunk A pontból B pontba, a lépcsőzetességet jelenti, a fejlődést ennek minden 

pozitív tartalmával együtt. Meg kell tudnunk haladni önmagunkat, ha fejlődni akarunk. 

 

 

 

Ősi dallamot dúdoló sárig kicsi kígyó 
 

 

 

 

A játszószínházban hamarosan bemutatjuk  

A sárig kicsi kígyó című mesét. 

A kamaraelőadás próbafolyamatáról és a közös 

munkáról ARANY ZOLTÁN zeneszerzővel, és 

ARANY-CSATÓ DÓRI muzsikussal beszélgettünk.  
  

  

  

 

 

 

Milyen feladataitok vannak a játszószínházban? 

Arany-Csató Dóri: Egy volt kolléga távozásával kerültem másfél évvel ezelőtt a 

játszószínházba. Először az ő szerepeit vettem át, később újakba is bekerültem. 

Kamaraelőadásokban színészként, az előadásokat követő feldolgozó foglalkozásokon 

segítőként, rítusjátékokban többnyire zenészként működök közre. 

Arany Zoltán: Én zenészként és zeneszerzőként vagyok jelen a játszószínházban lassan már 

tíz éve. Játékosként egy alkalommal Az állatok nyelvén tudó juhász című előadásban 

szerepeltem. Rítusjáték során előfordul, hogy kiscsoportban én is foglalkozom a gyerekekkel, 

elsősorban a fiúkkal.  

  

Mely foglalkozástípus áll hozzátok a legközelebb? 

Arany Zoltán: Nem tudok igazán rangsorolni. Ami biztos, hogy jobban szeretek zenélni, 

mint színészként játszani egy előadásban, valamint szívesebben zenélek kamarajátékban, mint 

rítusjátékban. 

Arany-Csató Dóri: A kamaraelőadásokat és a rítusjátékokat egyaránt szeretem. Biztonságot 

jelent, ha énekelhetek és zenélhetek.  

  



Milyen zeneszerzői múlt áll mögötted, Zoli? 

Arany Zoltán: A játszószínházban a Babszem Jankó, Kiskakas gyémánt félkrajcárja, Jancsi 

és Juliska, Őztestvérek és most A sárig kicsi kígyó mesékhez szereztem eddig zenét. Ezt 

megelőzően az előadásoknak nem volt szerzett zenéje, az elhangzó dalok különböző 

válogatásokból születtek, ezek szerkesztése volt az én feladatom. A játszószínházi munkákon 

kívül a Csokonai Színház Momo című előadásához, a zalaegerszegi Griff Bábszínház Kék 

nagyapó története című darabjához, valamint egy német filmrendező szakos hallgató 

vizsgafilmjéhez szereztem zenét. 

A Dórival alapított Hepehupa zenekarunkkal pedig közismert és kevésbé ismert dalok mellett 

saját szerzeményeket is játszunk gyerekeknek.  

  

 

Miről szól számotokra A sárig kicsi kígyó mese?  
Arany Zoltán: Azért nehéz nekem erre válaszolni, mert a mese kapcsán nem a történetre 

fókuszálok, hanem arra a zenei hangzásvilágra, amit ki szeretnék fejezni. Ősi civilizációk, 

Kréta, Çatalhöyük megmaradt építészeti, képzőművészeti alkotásai jutnak eszembe. 

Arany-Csató Dóri: Ami engem megfogott ebben a mesében, az az asszony vágyakozása a 

gyermek iránt, amely különböző lelki síkokon, állapotokban fejeződik ki kezdve a 

bánatosságon át a hit miatti lelkesedésig. 
  

 

Milyen hangzásvilág jellemzi az előadást? 

Arany Zoltán: A zene alapvetően aláfestő szerepet tölt be, az ősi hangzásvilág köszön vissza 

a dallamvezetésben. Mindezt olyan hangszerek erősítik meg, mint a dob, tilinkó, fujara, 

xilifon, metalofon, kalimba, gitár. 

Arany-Csató Dóri: A gitáron kívül szinte minden hangszert most szólaltattam meg először. 

Új felállás ez mindenképp, eddig ugyanis játékosként voltam jelen, Zoli volt a muzsikus. 

Most ketten játsszák az előadást, Barkó Réka és Magi Krisztina, én zenészként és énekesként 

működök közre.  

  

 

Hogyan zajlanak a próbák? 

Arany Zoltán: Augusztus közepétől bent ülök a próbákon, amikor szükség van egy-egy zenei 

betétre, elkezdek kísérletezni, azt megmutatom, és ha nem kell változtatni, már tanítom is 

Dórinak. Sokkal jobban szeretek így dolgozni a rendezővel folyamatosan konzultálva, mint 

egyedül a próbaidőszak előtt. Fontos látnom azt, hogy miről szól egy jelenet, milyen az 

atmoszférája, ezek nem mindig derülnek ki a szövegkönyvből. A zeneszerzés során arra 

mindenképp törekszem, hogy a gyerekeknek befogadható, fülbemászó dallamot írjak, ami 

könnyen eljátszható. 

Arany-Csató Dóri: Gyorsan megtanulhatóak a zenék, és nagyon szép hangzásúak. Pillanatok 

alatt megy Zolinak a zeneszerzés, amikor ráhangolódik egy-egy érzelmi állapotra.    

  

 

Házaspár vagytok. Hazaviszitek a munkát? 

Arany-Csató Dóri: Nem szoktuk, nincs is rá szükség, mert napközben bőven van időnk 

gyakorolni. Az persze előfordul, hogy egy újonnan megtanult dallamot otthon is dúdolgatok, 

amivel halálra idegesítem Zolit, de egyébként nincs szó köztünk munkáról. Kivételes eset 

akkor volt, amikor szerepet vettem át, és DVD-n néztem az előadást.    

 

 

 

 



„Minden kézmozdulat, tekintet döntő fontosságú…” 

 
 

  

 

Játszószínházunk A sárig kicsi kígyó 

címmel mutatta be legújabb 

kamarajátékát. 

Az előadás játszóit BARKÓ RÉKÁT és 

MAGI KRISZTINÁT kérdeztük 

szerepükről és feladataikról. 
  

 

  

 

 

Sokrétű az a munka, amit a játszószínházban végeztek. Mesélnétek egy kicsit erről! 

Magi Krisztina: Összetett a feladatunk, a játékok tartalmi és tárgyi elemeinek 

végiggondolásától, a gyerekek fogadásán át a közös játékig. Kulcsfogalmaink közösség, 

közösjáték, felszabadultság, együtt alkotás. Játszótársaimmal sokat beszélgetünk az éppen 

aktuális új mese vagy ünnepkör üzenetéről, fontos tartalmi elemeiről, jelentésrétegeiről. 

Megkeressük azokat a fókuszpontokat, melyekről tudunk azonosan gondolkodni, hogy aztán 

közös értékrend mentén, hitelessé tudjon válni az együttjátszásunk. A megvalósításnál báb- és 

drámapedagógiai, valamint színjátékos eszközökkel építjük fel a játékainkat, melyekben a 

résztvevő csoportok tagjai nem csak nézői, de közösségként aktív cselekvői is a 

foglalkozásoknak. Az elmúlt évek során hat játékformát alakítottunk ki: kamara-bábkészítő, 

kamara-táncoltató, szertartásszínház-rítusjáték, kamara-dramatikus játékok, bölcsőszínház, 

kamarajáték (bábelőadás).  

 

 

Milyen másfajta attitűdöt jelent számotokra a különböző foglalkozástípusokban való 

részvétel? 

Magi Krisztina: Foglalkozásainkon a gyerekek aktív részvevők és nézők egyszerre, ezért 

fontos, hogy nyitott érzékenységgel tudjuk felmérni, milyen állapotban vannak jelen. A játék 

során a reakcióikra építünk, ezekre azonnal igyekszünk reflektálni. Hogy ezt milyen sikerrel 

végezzük, függ persze a mi lelkiállapotunktól is. 

Barkó Réka: A tér adottságaiból fakadóan minimális a távolság a játékos és a nézők között. 

Mivel nincs sötét a nézőtéren, játékosként láthatjuk, érzékelhetjük a nézők mimikáját, 

testhelyzetük változását, akár ép, akár sajátos nevelési igényű gyermekeknél, felnőtteknél 

egyaránt. Ezért a rendezői koncepció keretein belül, és a dramaturgia sértetlensége mentén 

rugalmasan alakítható a játék menete, a foglalkozás, az előadás, a rítus dinamikája, 

impulzivitása. Ha jól sikerül az arányokat eltalálni, érezhetően bekerülnek a gyerekek a 

játékba, együtt lélegeznek azzal. Tapintható a figyelmük, a fáradtságuk, az oldottságuk vagy a 

feszültségük. Itt a bábjátékosi jelenlét fontos. Az ezt követő drámafoglalkozásokon, színházi 

nevelési foglalkozásokon természetesen a bábszínészi szerepkör drámatanári jelenléttel 

egészül ki. 

A kézműves-kamara alkalmakon a dramatizált népmesét követően közösen összeállított, 

elvihető báb vagy díszletelem készül. Itt inkább az oldottabb, játékosan felépített, 

tárgyalkotási algoritmuson alapuló tevékenységgel egészül ki a foglalkozásunk. A játékot, 

díszletet mozgásba hozzuk, apró jelenetet készítünk, így saját játékélménnyel térhetnek haza a 

gyerekek, mellyel otthon tovább kísérletezhetnek. Ez az alkotási folyamat más attitűdöket 

kíván meg a bábszínésztől. 



A rítusjátékok során az ünnepkörökhöz kapcsolódó beavató tevékenységek (húsvéti lábmosás, 

májusfaállítás, pünkösdi királyválasztás) összetett játékos, táncos, drámatanári jelenlétet 

igényelnek. 

  

 

Ha megkérdezik tőletek, mi a foglalkozásotok, mit válaszoltok? 

Magi Krisztina: Nehéz egyszerű választ adni. A kamarajátékokban bábszínészi feladataink 

vannak. A többi játékformánkban a színészi jelenlét mellett drámatanárként a játékok vezetői, 

a beszélgetések moderátorai vagyunk. 

Barkó Réka: Az előadások, foglalkozások előkészítése során – legyen az kamara kézműves 

foglalkozás, rítusjáték, vagy előadáshoz kapcsolt drámaóra – művészeti vezetőnk, Láposi 

Terka felvázolja a tartalmi egységeket, kérdéseket, irányokat. Ezeket továbbgondoljuk, 

kibontjuk, különböző korosztályra tervezzük - ovis, kisiskolás, gimnazista, sajátos nevelési 

igényű gyermekek számára. 

 

 

Felvételt nyertetek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábszínész szakának mester 

képzésére. Milyen kihívást láttok az előttetek álló két évben? 

Magi Krisztina: A legelső kihívás a távolság, Marosvásárhely elég messze van tőlünk, ezzel 

már a felvételinél szembesültünk. Kihívás az új helyzet, hogy bábjátékosként bábszínész 

képzésben veszek részt, tanulok arról, amit évek óta teszek. Remélem lesz elég nyitottságom 

az új impulzusokra, türelmem önmagamhoz, erőm a határaim kitágításához, hogy fejlődjek és 

változzak színészként, de erősödjek abban, amit már tudok. 

Barkó Réka: Új és izgalmas helyzet egy nappali képzés és egy teljes értékű bábszínházi 

játékosi feladatkör összehangolása, mind térben, energiában és időben. Nagyszerű lehetőséget 

kaptunk egy újabb képzés, egyetemi légkör, új szakmai közeg megtapasztalására. Fontos, 

hogy megtehetjük, és kapunk a színházunktól időt és teret hozzá. Kíváncsian várjuk az 

egyetemi életet. 

  

 

Mielőtt azonban elkezdenétek az egyetemet, vár rátok egy újabb kihívás, A sárig kicsi 

kígyó bemutatója. Hogyan telik a próbafolyamat? 

Magi Krisztina: Augusztus közepén kezdtük a felkészülést sok-sok beszélgetéssel. Terka – a 

darab írója és az előadás rendezője, jelmeztervezője – megosztotta velünk a gondolatait, 

terveit, rendezői koncepcióját az előadással kapcsolatban. 

Nagy lehetőséget jelent most nekem ez az előadás! Most először játszunk ketten kamara 

játékot, folyamatosan színen vagyunk, egy pillanatig sem engedhetünk ki, állandó aktív 

jelenlétet igényel tőlünk az előadás. 

Barkó Réka: A próbafolyamat első szakaszának inspiratív beszélgetéseiben Terka egy 

izgalmas, letisztult, számos asszociációt elindító látványvilággal ismertetett meg, mely később 

megelevenedett, megtelt játékkal, hangokkal, lehetőségekkel és új ismeretekkel. A ropogós 

hófehér színpadkép és a díszletek, bábok egyszerűsége, a monoton, időn túli ünnepi hangulat, 

csodaszép, sejtelmes érzéssel, a „mit hozott a 

Jézuska?” izgalmával töltött el bennünket. 

A kamarajátékok bevezető rítusának 

megszületése behangolja a játékot, alapvető 

gesztusokkal, motívumokkal készít fel a 

közös mesei utazásra. A Nap és a Hold 

pályáját kerengő dervisekre emlékeztető 

mozgással idézzük meg, láthatatlan 

labirintusban haladunk, hogy megtaláljuk a 

titokzatosan érkező sziszegő, tekergőző 

mesét. 



Szokatlan, izgalmas és teljesen új feladat ketten Krisztivel ugyanazt a szerepet (Ember, 

Asszony, Kígyó, Királyfi, Banya) alakítani, és közben a mesélő szerepbe is váltva ki-belépni, 

tartani az előadás feszes ritmusát. A képmutogató játékstílus formájával élünk, mellyel ugyan 

találkoztunk már korábban A sárig kicsi kígyó kézműves foglalkozása vagy a Szent György és 

László legendák feldolgozása során, a mostani előadás azonban ez utóbbiaknál sokkal 

többrétegű, összetettebb, továbbgondolt játékot kíván tőlünk. Többször átbeszéltük, hogy a 

sok és különböző szerepbe való következetes ki-belépés koncentrált játékot igényel, mert 

rendkívül fontos a nézők számára az érthetőség, a követhetőség. Minden kézmozdulat, 

tekintet döntő fontosságú, hiszen a játékstílus így vezeti a figyelmet. 

Játszótársunk Dóri, most új szerepben van jelen, muzsikusként érzékeny és finom hangokkal, 

dallamokkal tölti fel az előadás zenei atmoszféráját.  

 

 

Kriszti, te játékosa és koreográfusa is vagy az előadásnak. A színészi mozgásnak milyen 

szerepe van ebben a kamarajátékban? 

Magi Krisztina: Az első hetekben nagyon 

sokat dolgoztunk a koreográfián. Rítus-

cselekvés indítja a történetet, melynek 

mozdulatai, táncelemei végig jelen vannak 

az előadásban. A játék elején megjelenő 

táncelemek, kígyózó és hullámmozgás, 

spirált idéző mozdulatok az előadás 

dramaturgiailag fontos pontjain újra 

visszatérnek. Izgalmas állapot egyszerre 

belülről és kívülről alkotni. Inspirálni és 

instruálni Rékát és önmagamat.  

 

 

Mi az, ami leginkább megfogott benneteket a meséből? 

Barkó Réka: A szereplők útja, szellemi, testi és lelki fejlődésük, egy teljesség felé haladásuk. 

A titkot hordozó, emberi nyelven szóló Kígyó (Királyfi) csodái, a kétkedő Ember 

bizonyossága, az Asszony egy kígyót gyermekeként melengetni tudó, elfogadó szeretete, a 

hisztis Királylány megszelídülése, odaadó alázata… és még sorolhatnám… 

Magi Krisztina: Engem a mesének az a mozzanata ragadott meg leginkább, ahogy a 

királylány a bűnéért, a titok elárulásáért vezekel. Színpadon ráadásul egy érdekes szcenikai 

megoldással mutatjuk be ezt a jelenetet, már nagyon várom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kecskeméten, majd Kolozsváron fesztiválozunk 

 

Október 13-án, csütörtökön a Tessék engem megmenteni! 

című előadásunkkal mutatkozunk be Kecskeméten, a 

Magyarországi Bábszínházak XIII. Találkozóján. Az 1992 óta 

létező, kétévente megrendezett találkozóra előválogatás nélkül 

minden hivatásos bábszínház meghívót kap. Az október 12-16. 

között tartó fesztivál programját itt találjátok: 

http://www.ciroka.hu/index.php?id=413 

Majd Kolozsvárra utazunk, ahol 2016. október 17 és 21 között 

rendezik meg a XV. Puck Báb- és Marionettszínházak 

Nemzetközi Fesztiválját. A Vojtina Bábszínház október 18-án 

(kedden) 11.00 órától szerepel a programban szintén a Tessék 

engem megmenteni! című előadásával, melynek helyszíne a 

Kolozsvári Magyar Opera lesz. A fesztiválról és a programról 

itt tájékozódhattok: http://www.teatrulpuck.ro/ro/ 

Szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

 

 

Schneider Jankó díjat kapott 

 
 
 

A Magyarországi Bábszínházak XIII. Találkozóján a Magyar 

Bábművészek Szövetségének díját kapta Schneider Jankó. 
A pécsi Bóbita Bábszínház Torzonborz visszatér című 

előadásával, valamint a bábszínházunkban színre vitt Tessék 

engem megmenteni! című darabokkal bemutatkozó rendezőt a 

tradicionális kesztyűsbábjáték megújítása terén tett formabontó 

alkotómunkájáért, és sokoldalú művészi megjelenéséért ismerték 

el. 

Szeretettel gratulálunk Neki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciroka.hu/index.php?id=413
http://www.teatrulpuck.ro/ro/


Vendégek a Vojtina Bábszínházban 
 

 

2016. szeptember 4-én (vasárnap) 10.00 órától a 

Mikropódium Családi Bábszínház vendégeskedik 

a Vojtina Bábszínház színháztermében a "GULYÁS 

TERKA avagy, aki a müzlit nem szereti, rossz 

ember nem lehet" című vásári bábjátékkal. 

Az előadás a vásári bábszínházakra jellemző 

energikus, humorral teli, igazságkereső és a 

rosszakat megbüntető új főhőssel, GULYÁS 

TERKÁVAL. 

A vásári bábjátékok hősei: Vitéz László, Paprika 

Jancsi... vagy a külföldiek: Pulchinella, Mr. Punch, Petruska, Kasperl... mind férfiak. 

VILÁGSZENZÁCIÓ, hogy ebben az előadásban a főszereplő egy nő, GULYÁS TERKA! 

Mindent tud, amit híres elődei, de egy kicsit női szemmel nézi a világot. Szeretne egy jó 

gulyáslevest főzni a gyerekeknek, de az ördögök - Müzli János, Zabpehely Béla, Popkorn 

Péter, vagy Megdonáldsz Aladár el akarják rabolni a levest, és le akarják vinni a pokolba. 

Persze Terka ezt nem hagyja, előveszi fakanalát és jól elagyabugyálja őket, hősiesen vigyázva 

a levesre... 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

 

2016. szeptember 11-én (vasárnap) 10.00 órától az Álomzug Társulás vendégeskedik 

játszószínházunkban a FEKETEFEHÉRIGENNEM (nyári mese pergőszoknyásoknak és 

rövidnadrágosoknak) című előadással. 

 Zelda kisasszony minden nyári reggelen kinyitja 

különleges szünidei gyermekmegőrzőjét a 

tengerparton gyermekkori barátja, TresJoli muzsikus 

úr segítségével. 

Mesénk napján két vendég is érkezik a nyári 

kisdedóvóba: egy kisfiú, Flórián, és egy kislány, 

Flóra. Mindkettejük szüleinek fontos dolga akadt 

erre a napra, így Zelda kisasszonyra kell bízniuk a 

gyerekeket. A két Flo megismerkedése nem éppen 

zökkenőmentes, hiszen tökéletes ellentétei egymásnak: az egyik hangos, a másik csendes, az 

egyik morcos, ha a másik kedves, tűz-víz, fekete-fehér, igen-nem… 

Ez az ő meséjük. 

Vagyis a lányoké – meg a fiúké. 

Az előadást 2 éves kortól ajánljuk! 

 

 

2016. október 16-án (vasárnap) 10.00 órától 

Gulyás László Vándormuzsikus vendégeskedik 

nálunk a Szekérmesék című előadással a 

játszószínházban. 

„Hegyek, völgyek, csillagok közt…” 

A Vándormuzsikus járja az országot, világot, s jártában 

keltében, megpakolja utazóládáját mindenféle földi 

jóval, muzsikával, meseszóval. 

 



Hozzánk érkezvén, megfáradván bebocsátást kér, s mindezért persze cserébe megrakott 

ládájából előkerülnek hosszú vándorútja emlékei, jöttében mentében szerzett történetei.Ha 

van ki elég bátor, s megtanulja a varázs-vándor nótát, együtt szállhat szelek szárnyán, zene 

hátán vissza a madár látta messzi tájra. 

„Vándor vagyok én, víg dalt mondok én, 

Hegyek, völgyek, csillagok közt vígan járok én…” 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 

 

 

 

 

Bohócdoktor-toborzó 

 

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány felvételt hirdet csapatába!  

Olyan fiatal művészek jelentkezését várják, akik 

betöltötték 23. életévüket és megfelelő 

előképzettséggel rendelkeznek előadóművészeti 

területen (színészi, báb, tánc, stb.). Az angol nyelv 

ismerete előnyt jelent. Várják a fényképes 

önéletrajzokat a bohocdoktorok@pirosorr.hu email 

címre, Török Piroska részére 2016. október 23-ig.  

A felvételi folyamat első állomása egy egynapos 

workshop 2016. október 29-én (szombaton) 10.00 

órától 16.00 óráig a Vojtina Bábszínházban, mely 

egy ingyenes bohóctréning minden résztvevő 

részére. Az egynapos workshop végén kiválasztják azokat a jelölteket, akik részt vehetnek 

majd a további képzési folyamatban. A felvételit Gelencsér Tünde, az alapítvány művészeti 

vezetője tartja. 

A Piros Orr Alapítvány bohócdoktorai 20 éve viszik el a gyógyító nevetést a kórházban fekvő 

beteg gyermekekhez. Heti rendszerességgel járják a kórházak gyermekosztályait, ahol 

bűvésztrükkökkel, énekkel, zenével, zsonglőrmutatványokkal, varázslással próbálják elterelni 

a gyermekek figyelmét betegségükről. 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, s tagja a Red Noses International 

szervezetnek. Bővebb információ a www.pirosorr.hu oldalon található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bohocdoktorok@pirosorr.hu


 

Bábcsoportvezetői továbbképzés közművelődési szakembereknek 

 
 

 

2016. szeptember – november között a Nemzeti 

Művelődési Intézet és a Magyar Bábjátékos 

Szövetség együttműködése eredményeként 

megvalósul egy bábcsoportvezetői képzés az ország 

hat bábszínházában, amelyek közül az egyik a 

Vojtina. 

A képzés hasznos lehet mindazoknak, akik 

szívügyüknek tekintik az amatőr bábjátékos 

hagyományok életben tartását, a gyerekeknek, 

gyerekekkel bábjátékos produkciók létrehozását, s emellett fontosnak tartják a 

közösségépítést is.  

A Nemzeti Művelődési Intézet az amatőr művészeti tevékenységek megerősítésének és 

támogatásának céljából bábcsoportvezetői szakmai ismereteket és gyakorlatot átadó 60+30 

órás továbbképzést kínál azoknak az érettségivel rendelkező közművelődési szakembereknek, 

valamint kulturális közfoglalkoztatásban részt vevő munkatársaknak, akik érdekeltek a 

gyermekkorúak számára bábjátékos produkciók létrehozásában, bábjátékkal foglalkozó 

csoportok vezetésében. 

A képzések a Magyar Bábjátékos Egyesület szakembereinek és a jól működő hivatásos 

bábszínházak művészeinek, rendezőinek, háttérmunkásainak bevonásával nyújtanak a 

résztvevők számára tartalmas szakmai információt és gyakorlatot. A képzés résztvevői a 

bábszínházak műhelyeiben első kézből tapasztalhatják meg a bábkészítés technikáit és a 

„bábjáték” praktikáit. 

 

A képzés 60 órás, térítésmentes és 12-20 fő résztvevővel indul. 

 

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 8. (csütörtök) 16:00 

 

A jelentkezés feltételei: középfokú iskolai végzettség (érettségi). 

Előnyt jelent: kulturális területű szakképzettség. 

  
A képzés ütemezése: 8 alkalom /4x7 óra és 4x8 óra/ (+4 alkalom – 30 órás továbbképzés) 

Tervezett képzési napok: 1 hónap (4 hét); heti 2 nap (péntek - szombat) 

 

Bővebb információkért látogassanak el a nemzeti Művelődési Intézet honlapjára: 

http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Babcsoportvezetoi-tovabbkepzes-kozmuvelodesi-

szakembereknek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Varázsceruza 

 

Az évad első Varázsceruza rajzpályázatunk témáját az Álomszövő Pendula 

címmel készülő bábelőadásunk ihlette. 

 

Valamikor, réges-régen dédanyáink idejében Palotás vidám városka volt. Vasárnap a 

tűzoltózenekar muzsikája kísérte a sétáló hölgyeket és urakat. A Rigójancsi cukrászdában 

fagylaltoztak, Vekni péknél vették a fahéjas kalácsot, Marie-nál vásárolták gyönyörű 

kalapjaikat, és a piac téren minden reggel elmesélték egymásnak  az álmaikat. Az ábrándos 

kis Pendula, a kalapos kisasszony, naplementekor odaült a főtéri kút mellé, és a felhőket 

bámulta, amelyek olykor virágra, máskor elefántra hasonlítottak. Ám egyszerre csak vége lett 

a vidámságnak, mert az Álomrabló Markoláb egy éjjel feneketlen zsákjába gyömöszölte az 

emberek színes álmait… 

A kisváros lakói ettől fogva mogorván és rosszkedvűen élték mindennapjaikat, kivéve 

Pendulát, aki továbbra sem hagyott fel ábrándozásaival, és minduntalan álmairól fecsegett az 

embereknek. Vajon miről mesélt? Ti miről mesélnétek?  

   

Azt szeretnénk kérni Tőletek, hogy emlékezettek vissza a leges-legszebb álmotokra! 

Képzeljétek el újra, majd rajzoljátok le nekünk! 

Így Ti is és Mi is vidámak leszünk, és távol tartjuk Debrecentől Álomrabló Markolábot! 

 

A rajzokat 2016. október 7-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:  

 

A legszebb álmom 

 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

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

Álomszövő Pendula című előadásunkra, valamint egy az előadásról készült fotómontázs, 

melyet az alkotók és a színészek aláírásukkal látnak el. 

 

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

viszontláthatjátok alkotásaitokat. 

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 


