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Tessék engem megmenteni!, 2016. R: Schneider Jankó, T: Grosschmid Erik. Vojtina Bábszínház, Debrecen

„Réges régen sok király… és királynő élt.” Sz: Telenkó-Oláh Tímea, Hajdú Péter
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Üdítő előadással fejezte be 2015/2016-os évadját
a Vojtina Bábszínház: Schneider Jankó rendezése,
a Tessék engem megmenteni! kortárs szöveget öt-
vözött klasszikus bábtechnikával, és az előadás
további csavaroknak is bőséges tárháza volt.
A darab eredetije Paul Maar, a német gyermek- és
ifjúsági irodalom népszerű írójának meseregénye,
amely 1999-ben jelent meg Németországban (In
einem tiefen, dunklen Wald…). Magyarul 2009-ben
adta ki a Könyvmolyképző Kiadó Bosnyák Vik tó -
ria fordításában (Tessék engem megmenteni!).
A kissé lovagregényekre, illetve fejlődésregényre is
hajazó, de humorban bővelkedő, ironikus történetet
pedig már több színház is felfedezte magának:
2012 márciusában Bartal Kiss Rita rendező a szom-
bathelyi Mesebolt Bábszínházban bábelőadásként,
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Tasnádi
Csaba rendezésében zenés mesejátékként vitte
színre, és Németországban is több színházi feldol-
gozása készült.
A Vojtina előadásának szövegét Nagy Viktória Éva és
Schneider Jankó jegyzi. Paul Maar regényéből ők
Szimplinella királykisasszony „fejlődéstörténetét”
hangsúlyozták ki, s vele kerül kontrasztba Henrietta-
Rozalinda-Audóra királykisasszony jellembeli moz-
dulatlansága. Persze nem kell e komoly terminusoktól
„megrémülni”, hiszen gyerekelőadás (gye rek könyv)
lévén mindez a lehető legegyszerűbb, és mesei mó-
don érvényesül: aki belátja hiányosságait, és képes
alkalmazkodni a körülményekhez, jól jár, aki pedig
nem, hoppon marad. 
A fentebb említett királykisasszony (Henrietta-Rozalinda-
Audóra) ugyanis rendkívül szép és okos is, ám szám-
talan kérője közül egyik sem megfelelő neki. Ezért a fe-
jébe veszi, hogy elraboltatja magát egy szörnnyel, mert
annak karmaiból biztosan egy különösen daliás királyfi
fogja kiszabadítani. Azonban keresztülhúzza számítását
Szimplinella, Apróvár királykisasszonya, aki a fele királyság

ígéretének bűvöletében (szülei nagyobb területre áhí-
tozásának megfelelve), királyfinak öltözve elindul meg-
menteni őt. Útközben a lovagregények mintája szerint
„szolgálóra” (társra, majd barátra) is szert tesz Parány,
a kukta személyében. A próbatételek során jól vizs-
gázik, s amikor kiderül, hogy Henrietta-Rozalinda-Au-
dóra így nem kér a megmentésből, és a fele királyság
odalesz, képes jó szívvel hazaindulni. Henrietta-Ro-
zalinda-Audó ra azonban továbbra is csak saját ma-
gával és igényeivel van elfoglalva, s vőlegény nélkül
marad. S pontosan ezek miatt nem volt képes ész-
revenni a szeme előtt lévő tökéletes kérőt: nem
akarja érteni a szörny beszédét (aki valójában elát-
kozott királyfi). Szimplinella azonban figyelmes, és
megérti. Az eredeti mesében mindenki ugyanúgy
hallja a szörny beszédét, a Schneider–Nagy páros
tett a történetbe egy adag végzetszerűséget: Szimpli-
nella érti meg egyedül és egyből, mit mond az elva-
rázsolt királyfi. A szörny előadásban elhangzó szövegei
egyébként a szövegkönyv íróinak találmányai, és sok-
szor leleményesebbek, mint a regényben találhatók.
Szintén a szerzőpáros adott a királykisasszonynak
több kalandvágyat, és egy kicsit fiúsabb jellemet is,
ami Szimpinella dalában és a báb kinézetében (piló-
tasapkaszerű fejfedőt visel) domborodik ki igazán.
A szörny őt végre nem hiába kéri, hogy „Csukálj meg!”,
Szimplinella visszaváltoztatja. Így végül csak megment
valakit, s elnyer egy fél királyságot is. No meg a királyfi
szerelmét, de az már egy másik történet…
Természetesen a „csukálás” sem a véletlen műve,
bár a Kemény Henrik-i frázist talán már csak a szak-
mai közönség ismeri. Az előadás ugyanis jórészt
kesztyűsbábokkal dolgozik. A paraván(ok) adta tér,
amelyben a bábok mozognak, azonban a klasszi-
kustól sokkal „grandiózusabb”. A nagyobb teret a hat
játszó színész (Hajdú Péter, Hell Krisztina, Nagy Mó-
nika, Reschofsky György, Schneider Jankó, Telenkó-
Oláh Tímea) és a több helyszínen játszódó történet
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is megköveteli. Persze egy kicsi keretben is sok min-
den megvalósítható, de egy ilyen nagy ívű (vagy in-
kább azt parodizáló) történet jobban elhelyezhető
nagyobb térben, és így fizikailag is jobban kidom-
borítható a valahonnan valahová eljutás érzete. 
A mese nem szokványos folyását szépen ellenpon-
tozza a díszlet. A történet kettőssége, miszerint kon-
venciók szerint halad, ám azokat folyton kiforgatja,
a tervezés szintjén – Grosschmid Erik munkája – is le-
képeződik. A szigorúan szögletes és szimmetrikus dísz-
let – a paravánok és elemek, azaz a királyságokat
megjelenítő négyszögletes dobozok – a konvenciók,
amelyben a semmiképpen sem hagyományos kiné-
zetű, mesei kliséket nem idéző kesztyűsbábok játsza-
nak. (A rendező egy vele készült interjúban nyilatkozott
arról, hogy a bábfejek formái sem a meg szokottak,
függőleges irányban elnyújtottak, amitől amorfokká,
stilizáltakká válnak, kicsit Paul Klee stílusára emlékez-
tetve.) További csattanó – ha már a királyfi királylány
(Szimpla igazából Szimplinella), a szörny pedig királyfi,
akkor az erdő sem kerek, hanem szögletes (a paraván
oldalain kihajtott fasorok jelképezik). A díszlet két síkja –
az egymás mögé helyezett különböző méretű para-
vánok teteje – pedig játéklehetőséget ad a kisebb-
nagyobb, közelítés-távolítás, gyorsítás-lassítás játékainak,
ami a humor egyik bőséges forrása az előadásban.
A másikat maguk a kesztyűsbábok adják: a rendező
és a bábosok ki is használnak minden játéklehetőséget,
amit a bábok egymással, illetve a kellékekkel tehetnek.
Természetesen a kesztyűsbábjáték klasszikus eleme
sem maradhat el, a nagy csihi-puhi, amely itt a fősza-
kács, valamint Parány és Szimpl(inell)a között zajlik le,
egy konyhai eszköz (ti. fakanál) segítségével. (Mi is le-
hetne egy gyereknek ennél viccesebb?) 
Az alkotók arra is nagyon ügyeltek, hogy az előadás
formanyelve kis mértékben se sérüljön, ezért min-
den szereplő kesztyűsbáb, kivéve az elvarázsolt ki-
rályfit, a szörnyet, aki – szintén alulról mozgatott,
de – pálcás báb, s nemcsak technikájában, hanem
megjelenésében is eltér a többitől: nem torzított,
nem groteszk, nem is félelmetes, inkább afféle
kedves rajzfilm- vagy plüssfigura, aki joggal pályáz-
hatna a legcukibb szörny címére. Királyfivá vál-
tozva azonban már ő is kesztyűsbábként jelenik
meg. További kivételt jelentenek még a kémek, akiket

két teleszkópos látcsőként, tárgyanimációval jeleznek
a játékosok, és a birkák, akik pálcás bábok. A kesz-
tyűsbábjáték lelkisége is tökéletesen érvényesül: amikor
a bábosok „véletlenül” vagy szándékosan a paravánon
kívül kerülnek, azaz lelepleződnek vagy leleplezik saját
magukat, meglepődnek a közönséget látva, vagy nyílt
színen „bújnak vissza” a szerepbe és a bábba. 
Az előbb felsorolt rétegei az előadásnak még egy to-
vábbival gazdagodnak, a zenével. Az előadást négy
zenész (Czapp Ferenc, Papp László, Györgyfi Zsolt /
Varga Gábor, és időnként Schneider Jankó) élőzenével
kíséri végig (gitár, ütős hangszerek, trombita, fuvola).
A zenét Czapp Ferenc szerezte, aki azonban nemcsak
„háttérzenét” írt, hanem az előadás egyik intenciójá-
nak megteremtője is: a hangzásvilág és a szereplők
szinte musicalekbe illő saját dalai filmes hangulattal
is bővítik az előadást. S hogy miért? Azon túl, hogy
rendkívül élvezetessé teszi a produkciót a nagyívű
zene, ennek is többrétű funkciója van. A dalok egyfelől
sűrítésre adnak lehetőséget: a szereplők bemutatása,
jellemük árnyalása könnyebb így, másfelől a filmes
hangzásvilág patetikussága megint csak egy vissza-
ütött labda a történet parodisztikus voltára. (A társulat
tekintetében pedig kihasználja Nagy Mónika és Te-
lenkó-Oláh Tímea kiváló énekhangját.) A zenéhez ese-
tenként koreográfia is társul: a színészek a kezdő kép-
ben keresik a helyüket az előadásban, időnként
„lassítva”; ez a humoron túl ismét csak az előadott
történet nem konvencionális voltára utalhat. Szintén
az előadás kezdete adja meg azt az információt is
a nézőnek, hogy itt egy „női hős” történetéről lesz
szó. A mesét felvezető színész (Hajdú Péter) narráció-
jába ugyanis állandóan beleszól egy másik (Telenkó-
Oláh Tímea), aki nem engedi érvényesülni a maszkulin
tekintetet, és következetesen emlékeztet, hogy a kirá-
lyok mellett sok királynő, a szörnyek mellett boszorká-
nyok, a hercegek mellett hercegkisasszonyok is éltek.
Az előadás fináléval zárul, amelynek végén a szí-
nészek egy dalt is énekelnek. Ez kedves összegzés
– s egyben a tanulság levonása is. A szögletes
díszletben így zárul kerekre a történet.

(Tessék engem megmenteni!, 2016. R: Schneider
Jankó, T: Grosschmid Erik. Vojtina Bábszínház,
Debrecen)
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„Elraboltatom magam
egy szörnnyel!”

„Egy szörnyhöz
akarsz feleségül
menni?”

„Banános, fokhagymás
tojásleves ananásszal?

Szórakoztok velem?”
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„Jól jönne nekünk 
az a fél birodalom, Vilmos!”

„Kell néhány 
ici-pici apróság!”

„Te egy… te… 
vagy…  egy… 

királylány!”
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„Holnap elraboltatom magam egy sárkánnyal!”

The Vojtina Puppet Theater ended its 2015/2016 season with Please Save Me!, directed by Jankó
Schneider. The piece joins contemporary text with classical puppet technique. The original play
was written by Paul Maar, the popular author of books for children and young adults. A story rich
in humor and irony, it resembles both a tale of chivalry and a coming-of-age novel. It has been
performed in many theaters.
The text used by Vojtina emphasizes Princess Simplinella’s coming of age and contrasts it with
Queen Henrietta Rosalinda Audora’s intransigent character. Of course, we needn’t be frightened
of such serious terminology; since this is a production for children, all of this happens as simply
as possible. The message is clear enough: whoever is capable of realizing his/her shortcomings
and adapting to circumstance, does well; those who can’t are out of luck.
The story’s dichotomy is also evident on the level of design, work by Erik Grosschmid. The hand
puppets are in no way traditional in appearance and devoid of any fairytale clichés. They appear
in the midst of scenery which is strictly angular and symmetrical – screens and geometrical ele-
ments where rectangular boxes represent kingdoms.
The performance ends in a finale where the actors sing a choral song. It’s a lovely summary of
the piece and presents lessons to be learned at the same time. Thus the angular scenery provides
the backdrop that highlights a well-rounded story.

P L E A S E  S AV E  M E !


