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CZIGÁNY ZOLTÁN: CSODA ÉS KÓSZA  

Czigány Zoltán mesekönyve 2008-ben elnyerte az IBBY Magyar Szekciójától Az Év 

Gyermekkönyve-díjat. Békés Pál a következőképpen méltatta a könyvet: 

"A ló mindig hálás. Hálás lény és hálás téma. Azóta, hogy a Pegazus, a szárnyas paripa vált az 

irodalom jelképévé a patkónyomok mindig fölfedezhetők az irodalom útjain, a búsképű lovag 

Rocinantéjának nyomaitól a Május 35 Negro Caballo-jának nyomaiig – még akkor is, ha az 

utóbbi amúgy görkorcsolyával közlekedik. 

Czigány Zoltán tehát – maga is nagy lovas és lóbarát – egy nagymúltú irodalmi hagyomány 

nyomába indította mesekönyvének hőseit, Csodát és Kószát, akik vásott nyerítéssel 

vágtatnak vagy poroszkálnak elődeik után. A sokrétű nyelvi humorral tálalt és váratlan 

fordulatok sokaságával szórakoztató mesesorozat derűje gyereket és felnőttet egyaránt 

mosolyra késztet. Ráadásul nem csupán a szelíd irónia, hanem olykor a harapósabb szatíra is 

felvillan a gyakran groteszk történetek lapjain.” 

A 2007-es kötetben olvasható hét mesét további hét mese követte 2009-ben (Csoda és 

Kósza körül a Föld), majd 2011-ben, a szerző tragikusan korai halálának évében még kilenc 

mese látott napvilágot Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai címmel. 
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KÉT MESE AZ ÖRKÉNYBEN 

Az Örkény Színház előadása az első kötet két meséjének feldolgozására épül. A színpadon 

egymás mellett ülő nyolc színész a műfajmeghatározás szerint „élő hangjátékot” ad elő –

lényegében eszköztelenül, jelmezek és díszletek nélkül, elsősorban az emberi hang 

lehetőségeire építve.  

Kószát, akinek fejében az eredeti meseszöveg szerint „gyakran összekuszálódtak a dolgok”, 

Gálffi László, Csodát pedig, „aki csodaokos ló volt”, Znamenák István alakítja. A 

mellékszereplők megformálása – a háromfejű marslakót kivéve – szintén egy-egy színész 

feladata, míg a mesélő szövegén több színész osztozik.  

Az előadás középpontjában a mesélés lehetőségei állnak: a mesemondás módja, a szavak 

megválasztásában, a hangsúlyozásban, a beszédmódban rejlő hibaforrások, a kitérők, a 

beiktatott magyarázatok és reflexiók miatt a nézők nemcsak a történet fordulataival utaznak 

együtt, hanem magát a történetmondást is igazi kalandként élik meg. 

Az emberi hang varázslata, hogy a patkódobogástól a traktorberregésig, a kipukkadó 

gumikrokodiltól az űrrepülő zúgásáig ezerféle hangos történés eljátszható vele. A színházban 

ezúttal az emberi hangé és jelenlété a főszerep. 
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SZÍNHÁZON INNEN ÉS TÚL 

Egy színházban hallható és látható ’élő hangjáték’ remek alkalom arra, hogy szülőként vagy 

tanárként olyan játékokat, kreatív tevékenységeket próbáljunk ki a gyerekekkel, amelyek a 

mesemondással, mesehallgatással, a fantáziával kapcsolatosak. A tömegkommunikációs 

technikai robbanás mind a látvány-, mind a hangélmények terén megsokszorozta a 

lehetőségeket, de az érzékeny – a képzelettel is jól együttműködő – látás és hallás képessége 

továbbra is egy soktényezős tanulási folyamat függvénye.  

Az audiovizuális képességek fejlesztése szerepet kap az iskolai képzésben, hiszen a 

digitalizáció hatásai a kisgyermekek fejlődése szempontjából is kimutathatók: míg azonban a 

vizuális emlékezet és megfigyelőkészség erősödik, az akusztikus észlelés és emlékezet 

fejlődésének kevésbé kedvez a modern környezet.  

A következő oldalakon olvasható ötletek, játékok egy része otthon, a családban is 

kipróbálható, más részükhöz több résztvevőre, iskolai körülményekre is szükség lehet.  

Kedves szülők és nagyszülők, osztályfőnökök, napközis, magyar-, dráma-, médiatanárok és 

szakkörvezetők! Kérjük, bátran merítsenek az ötletekből – a gyerekek hálásak a közös 

játékokért! 
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ADD TOVÁBB A CSENDET!  

 

● Eszközök: például papírlap, kínai qigong golyók, felfújt lufi, egy golyót tartalmazó 

fémdoboz, stb. 

A játékban egy tárgy vándorol kézről kézre úgy, hogy az átadás minél halkabban sikerüljön. A 

gyerekek a csendet próbálják meg továbbadni egymásnak, és az egészen halk hangokra is 

nagyon figyelnek. 

● A játék menete: A tanár kiválaszt egy tárgyat, és megmutatja, milyen hangot lehet vele 

kelteni. Ezután azt is bemutatja, hogyan lehet a tárgyat a lehető legcsendesebben 

továbbadni a mellette ülőnek. A tárgy körbejár, és vele mindenki továbbadja a csöndet a 

mellette ülőnek. Némán hegyezzük a fülünket: sikerül-e valamilyen hangot elcsípni, vagy 

tényleg teljes a hangtalanság? 

● A játék után: Beszélgessünk a csendről! Kellemes-e a teljes csend? Milyen hangokat 

szeretünk? Vannak-e olyan hangok, amik örömet, sőt boldogságot okoznak? 
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EGYPERCES PARTITÚRA  

● Eszközök: papírkártyák, papírlapok, csomagolópapír, filctollak 

A gyerekek egy percig fülelnek a külvilág hangjait figyelve. Jeleket társítanak a hangokhoz, és 

megpróbálják időben is ábrázolni, lekottázni a hallható környezetet. 

● A játék menete: Elcsendesedünk, és hallgatózunk egy percig. A perc letelte után 

összegyűjtjük, hogy mit hallottunk (például a saját mozdulataink neszeit, a beszűrődő utcai 

zajokat, a szomszéd szobából, teremből hallható zajokat, stb.). Minden hallásélményhez 

(lépések, szél, babasírás…) alkotunk egy-egy szimbólumot, amelyet felrajzolunk egy kártyára 

(cipő, szelet fújó felhő, síró babafej…).  

Összegyűjtjük a kártyákat, és megpróbáljuk a rajtuk ábrázolt hanghatást utánzással is 

felidézni. 

Mivel a hallás időbeli élmény, és a hallgatózás percében sem egyszerre hallottuk a 

megrajzolt hangokat, ezért a kártyák sorba rendezésével felidézzük a zajok sorrendjét. A 

sorrendbe rendezett kártyák alapján ismét utánozhatók a már begyakorolt hanghatások. 

Ha a kártyákat egy nagy csomagolópapíron egymás alá ragasztjuk (vagy ismét felrajzoljuk a 

már kitalált jeleket), egy idővonalat hozhatunk létre, amelyen arányosan bejelölhetjük, mikor 

és mennyi ideig hallottunk egy-egy hangot. A „partitúrán” még a hangélmények 

párhuzamossága, folyamatossága és szaggatottsága is ábrázolható, így – a hangok kiosztása 

után – a gyerekek akár újra is játszhatják, előadhatják a megfigyelt egyetlen perc 

hangtörténéseit.  
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HANGBARKÁCSOLÁS 

Különleges ajándékötlet és kreatív feladat lehet, ha ezúttal nem egy látható, hanem egy 

hallható műtárgy megalkotására biztatjuk a gyerekeket. Mielőtt azonban saját hangjáték 

létrehozására vállalkoznánk, beleássuk magunkat a zörejek sokszínű világába. A hangi 

kísérletezés öröme és a vele járó tanulási folyamat nem pótolható a zörejek letöltésével. 

 A hangbarkácsolás ugyanis sok szempontból hasonlít a látható tárgyak barkácsolásához: aki 

nyitott szemmel és füllel jár a világban, egy sor haszontalan, hulladéknak látszó tárgyat fog 

használhatónak, sőt értékesnek minősíteni, és különböző eszközök kreatív felhasználásán 

töri majd a fejét. 

Ahogyan a látható művek, a rajzok megőrzéséhez is szükség van egy hordozóra (papírra), úgy 

a hallható alkotások megőrzéséhez hangfelvételt kell készíteni. A digitális hangfelvételi 

lehetőségek korában ez minden eddiginél egyszerűbb feladat, de némi technikai 

felkészültséget azért igényel.  

Egy mese vagy egy történet igazi hangjátékká alakítása nagyon jó móka, ha megtanulunk 

különböző hanghatásokat létrehozni és rögzíteni. Csak felvevőre (például telefonra), 

számítógépre és egy (ingyen is letölthető) hangszerkesztő programra van szükség. 

Különleges tapasztalat minden gyerek (sőt felnőtt) számára, ha végiggondolja egy-egy 

történet hangi lehetőségeit, ha kísérletezget a hanghatásokkal, és felvételről is meghallgatja 

saját hangját, beszédét. A játék kiválóan alkalmas arra, hogy a gyerekek észrevétlenül és 

örömteli módon barátságba kerüljenek a mikrofonnal, és később akár nyilvános 

megszólalásokra is felkészülten vállalkozzanak.  
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ZÖREJ- ÉS HANGRECEPTEK 

Lódobogás: Két félbevágott kókuszdió héjából megvan a négy pata. A lódobogás ritmusában 

ütögesd egymáshoz vagy az asztalhoz a kókuszdióhéjakat. Ha nincs kókuszdió, megteszi 

négy üres joghurtos pohár is, esetleg ki lehet próbálni két erős bőrcipő talpát is. 

Lódobogás kavicsos úton: A fél kókuszdióhéjakat ütögesd a kavicsos úthoz. 

Lódobogás puha talajon: A fél kókuszdióhéjakat puha rongyba csavarva ütögesd a földhöz 

vagy az asztalhoz. 

Lódobogás füvön: A fél kókuszdióhéjakat ütögesd a szőnyeghez. 

Ló horkantása: Horkants közelről a mikrofonba. 

Tücsök: Egy vékony fésű fogaiból körömmel tudsz ciripelő hangot elővarázsolni.  

Madárdal: Parafa dugót csúsztatgass nedves üveglapon. Vagy: fütyülj egy dallamot, majd 

gyorsítsd kétszeres sebességre a felvételt. 

Szárnysuhogás: Fogd meg egy konyhai törlőkendő két szemközti csücskét, és verdess vele 

szárnyként a mikrofon mellett. 

Méhzümmögés: Összezárt fogak között fújd ki a levegőt.  

Patak: Műanyagvödörbe tegyél kavicsokat, majd egy szórófejes öntözőkannából csobogtass 

rá lassan vizet. Vagy: egy vízzel töltött tálba csorgass vékony vízsugarat. 

Harang: Koppints ceruzával oldalról finoman egy kristálypohárra, majd a felvett hangot 

felére lassítva játszd le. Vagy: lógass fel porceláncsészéket madzagon, és ujjal pattints 

rájuk. Tartsd közel hozzá a mikrofont. 

Repülő: Tolj kartonlapot egy bekapcsolt hajszárító és a mikrofon közé, hogy a gép gyors 

közeledését és távolodását érzékeltesd. 

Autó: Tologass egy görkorcsolyát különböző felületeken fel-alá, így különböző 

járműhangokat lehet előállítani. 

Fékezés: Mozgass üveget egy fém felületen. Vagy: csikorgass meg egy villát tányéron, szívj 

be levegőt, és „uuuuaah” hangot formálva mozgasd közben a szádat. 

Baleset: Tegyél evőeszközöket egy lábosba, és ejtsd le. 

Ütközés: Ejts fémlapot (legjobb a réz) a földre. 

Dieselmotor, traktor: Tekerj egy régi kézifúrót ide-oda, közben gumis merőkanállal ütögess 

egy serpenyőt. 
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Motorcsónak: Egy bekapcsolt kézi mixer habverőit tartsd bele a vödör vízbe. 

Űrhajó belülről: Keress egy rádió rövidhullámú sávján egy olyan frekvenciát, ahol fütyülés és 

sípolás hallható. 

Űrhajós sisakban: Húzz műanyagvödröt a fejedre, és beszéd közben tartsd a vödör alá a 

mikrofont, de ne közvetlenül a szád elé, hanem például a füled mellé. 

Telefonhang: Tarts műanyagpoharat a szád elé, és úgy beszélj a mikrofonba. 

Szörny: Tarts egy papírcsövet (például a konyhai törlőkendő csövét) a szád elé, és a levegő 

beszívása közben mondd, hogy „uuuaah”. 

Szellem: Beszélj papírcsövön keresztül egy fém vödörbe, hogy félelmetesen kongjon a 

hangod. Vagy: tölts meg egy levesestányért vízzel, majd a tányér szélénél buborékolva 

beszélj bele a vízbe. A mikrofont tartsd közel. Vagy: beszélj egy fémdobozba. 

Eső: Különböző esőhangokat ad, ha műanyag zacskót, celofánt vagy újságpapírt dörzsölsz. 

Vagy: rázogass egy marék lencsét szitán. Vagy: pergess cukrot egy kifeszített 

papírlapra. Vagy: rázogass néhány szem (tényleg elég ennyi!) rizsszemet 

papírzacskóban vagy egy felfújt lufiban.  

Jégeső: Pergess rizsszemeket egy fém vödörbe vagy dobozba. 

Dörgés: Tölts néhány üveggolyót (vagy mogyorót) egy felfújt lufiba. A távoli dörgéshez 

enyhébben, a közeli dörgéshez erősebben rázd meg a lufit. A villámot kísérő heves 

dörgéshez rázz meg hirtelen egy nagyméretű, vékony fémlapot (ha ilyet nem találsz, 

akkor egy kemény műanyagból készült tányéralátétet). 

Szél: Tölts vizet egy üvegpalackba, és fújj bele a pereménél. A víz mennyiségétől függően 

mélyebb vagy magasabb lesz a szél süvítése. 

Vihar: Fogj meg erősen az egyik végénél egy körülbelül egyméteres műanyag locsolócsövet 

vagy mosógépcsövet, és pörgesd meg magad előtt vagy a fejed fölött. Vigyázz, hogy ne 

üsd meg magad! 

Lépések avarban: Egy régi magnókazettából húzd ki és gyűrd össze a szalagot. A 

szalagcsomót a két kezeddel nyomkodd egymásnak a lépések ritmusában. Vagy: 

ütögess műanyag zacskókat a lépések ritmusában. 

Lépések hóban: Felfújt lufit tapogass a kezeddel. Vagy: tegyél étkezési keményítőt és 

fűrészport egy vászonzsákba vagy egy textil zsebkendőből kötött zsákocskába, és a 

csomagot nyomkodd össze a lépések ritmusában. 
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MINT A SZÍNHÁZBAN 

● Eszközök: rajzolt mesefigurák kártyákon 

Egy-egy mesefigura megteremtése, jellemzése a saját hangunkkal. 

● A játék menete: Kiválasztunk egy mesét, és kártyákra megrajzoljuk a mesealakokat. 

Rajzolás közben és után arról beszélgetünk, hogy milyen lehet a hangjuk, hogyan 

viselkednek, hogyan beszélnek a rajzokon látható figurák.  

Eljátszunk egy-egy helyzetet a kiválasztott mesealakokkal. Természetesen érdemes az egész 

testtel, testtartással, mozdulatokkal játszani, de a beszédmódra különösen figyeljünk oda. 

Kiválasztunk egy hétköznapi mondatot (például „Nagyon megéheztem egy kis gesztenyére.”), 

és megpróbáljuk egy-egy mesefigura hangján elmondani. Még izgalmasabb, ha betesszük a 

figurákról készült rajzokat egy kis zsákba, majd a gyerekek egymás után húznak a képekből, 

és elmondják a kihúzott mesealak hangján a fenti mondatot. A többieknek ki kell találni, kit 

hallottak.  

● A játék után: Beszélgetünk arról, mi mindent fejezhet ki a hang, hogyan használjuk a 

hangunkat, ha unalmat, feszültséget, félelmet, haragot, gyászt vagy más érzelmeket akarunk 

kifejezni. Játsszuk el az érzésekhez kötődő grimaszokat, majd megpróbáljuk becsukott 

szemmel is felismerni a hangban bujkáló érzéseket-érzelmeket. Utoljára már nem is kell 

mondat, elég egy jól hangsúlyozott „ooooó” hang ahhoz, hogy a gyerekek akár csukott 

szemmel is azonosítsák az eljátszott lélekállapotot. 
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SAJÁT HANGJÁTÉK 

Ha a gyerekek már tudnak hangokat készíteni a zörejreceptek alapján, és ügyesen kölcsönzik 

a hangjukat a mesefiguráknak, akkor eljött az ideje egy saját hangjáték megalkotásának is. A 

nagyszabású vállalkozás megvalósítása egészen biztosan nagy mulatság lesz, sőt 

végtermékként megszületik egy igazi mese CD is, amit az alkotók ajándékba adhatnak a 

családtagoknak, de – például osztályszintű kivitelezés esetén – akár árusítani is lehet az 

iskolában rendezett karácsonyi jótékonysági vásáron.  

 

MUNKAMENET: 

● Egy jó kis mese kiválasztása vagy kitalálása 

● A mesélő szövegének és a párbeszédeknek a megírása 

● A hanghatások megtervezése 

● A szerepek és feladatok kiosztása 

● A felvételek elkészítése 

● A felvett hangok összeillesztése a hangszerkesztő programmal 

● CD-re írás és egy csinos borító elkészítése 
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MESESZERZŐ JÁTÉK  

Az alábbi mesekivonat rengeteg ötletet, támpontot és inspirációt ad egy igazán sokféle 

hanghatással elbűvölő, különleges meséléshez. 

● Feladat: Olvassátok el a mese darabkáit, és írjátok meg a hiányzó részeket! Találjatok ki 

minél több párbeszédet, és hagyjátok szárnyalni a fantáziátokat, hogy igazán szórakoztató 

mese szülessen! 

Ismeritek az Örkény Színház élő hangjátékában elhangzó történetek eredeti változatát? Ha 

igen, akkor észrevettétek, hogy a színpadi változat írója (őt hívják dramaturgnak) bátran 

változtatott Czigány Zoltán meséin. Ti is bánjatok szabadon az anyaggal: bármit meg lehet 

változtatni, hiszen immár a saját hangjátékotokról van szó! Az alkotók felsorolásakor 

azonban ne feledkezzetek el az eredeti forrást feltüntetéséről. 

 

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza a múltban (részletek) 

Egy kora tavaszi napon, amikor már éppen rügyezni kezdtek a fák, és néhol az első levélkék is 

megjelentek, Csoda és Kósza az erdő szélén sétált. Szép, napos délelőtt volt, amikor az ember és a ló 

érzi, hogy most már igazán tavasz lesz, azután pedig igazán nyár. Ilyenkor boldog az ember és a ló, 

mert a levegőből árad, hogy új dolgok várnak rá. De Kósza most mégis egészen mást érzett. Valami 

eszébe jutott a tavaszról, és az éppen nem új volt, hanem régi. Csoda jó ideje figyelte már Kósza méla 

ábrázatát, … 

 

[Mint kiderül, Kósza gondolatai Kanca Manci körül forognak, akit egy régi tavaszon ismert meg. 

Szeretne újra találkozni vele, lehetőleg anélkül, hogy az idő múlásával is szembe kelljen néznie. 

Csoda szerint ez lehetetlen, és inkább futni hívja barátját.] 

 

De Kósza nem futott. Lemaradt, és csak ábrándozott a régi Kanca Manciról. Néha balra lógatta a 

fejét, néha jobbra, aztán egyszercsak megtorpant, mert valami furcsát látott. Egy egészen különös és 

színes farkat. Mi ez, tán papagáj, töprengett Kósza. De a farok inkább lószerűségben folytatódott, egy 

ló fenekében, aztán egy ló háta következett, és kicsivel később egy ló feje. Éppen olyan színes volt a 

sörénye, mint a hátsó felén a farka. Kósza ilyen szivárványszínű lovat még sohasem látott. 

 

[A különös lóról kiderül, hogy varázs-ló, aki múltba repítő varázsszert is tud készíteni. Kószának 

csak egy kicsit kellene nyalintania a szerből, hogy néhány évvel visszaugorjon az időben, ő 

azonban mohón bekapja az egészet.] 
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Úgy érezte, mintha sűrű vihar kapta volna föl: zengett az ég, süvített a szél, eső is verte a 

hátát, hirtelen melege lett, aztán kirázta a hideg, végül egy nagyon csöndes és nagyon 

idegen erdőben találta magát. Különös növények voltak körülötte, amelyekhez még 

hasonlót sem látott soha. Szép, tavaszias idő volt, de mégis egészen másnak érezte a 

levegő ízét, mint az imént, Gödöllő mellett, a tanyán. 

 

[Kósza nagyon távoli múltban találja magát, ahol – noha ő csak Kanca Mancira 

vágyik – elkezdődik a vicces és veszélyes kalandok sora. 
 

1. találkozás: tirannoszaurusz 

● közeledtét a föld remegése, később dübörgése jelzi  

● vérengző, húsevő dinoszaurusz 
 

2. találkozás: toroszaurusz 

 ● valódi sétáló domb fején két toronnyal, nyaka egy sípálya 

 ● növényevő 
 

3. találkozás: euoplocefalusz (és barátnője, a pinakoszaurusz) 

 ● tüskés páncélja van, a farka pedig egy nagy farokbuzogányban végződik 

 ● növényevő 
 

4. találkozás: diplodokusz  

 ● jól lehet csúszdázni a hosszú nyakán 

 ● növényevő, a tudományos karrierjén dolgozik 

 

 5. találkozás: alloszaurusz  

 ● veszélyes húsevő, de ha két zsákmányállatot lát, nem tud dönteni  
 

Kósza épp az alloszaurusz elől menekül, amikor megérkezik a múltba Csoda is, 

hogy a varázs-ló újabb csodaszerének receptjével barátja segítségére siessen. 

Mivel a visszavivő szerben nem éppen Kósza gusztusa szerinti összetevők 

szerepelnek, nehéz őt meggyőzni arról, hogy itt veszélyben vannak, és jó lenne 

mihamarabb hazatérni… Vitájukat egy újabb őslény szakítja félbe:  
 

6. találkozás: eudimorfodon 

 ● veszélyes, ronda húsevő madár 
 

7. találkozás: hungaroszaurusz 

 ● barátságos, segítőkész növényevő bakonyvidéki kiejtéssel 
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A két ló nagyon megörül, hogy honfitárssal hozta össze őket a szerencse. Megígérik a 

barátságos hungaroszaurusznak, hogy ha most megmenti az életüket, és feltartóztatja az 

eudimorfodont, akkor – a 21. századi jövőbe visszatérve – felkeresik a Bakonyban kiásott 

maradványait a Természettudományi Múzeumban…] 

 

 

A lovak gyorsan elkészítették a varázs ló által javasolt kotyvalékot, és prüszkölve megették. Néhány 

zúgó, zivataros, süvítő pillanat után visszakeveredtek oda, ahonnan elindultak, a gödöllői kiserdőbe. 

 

[Végre újra ismerős a táj. Ám furcsa lószöszmötölés hallatszik a közelből…] 

 

Kósza fölhúzott ínnyel beleszimatolt a levegőbe, és megérezte egy idegen ló szagát. A levelek közül 

ekkor kibukkant egy lófej, és két hatalmas, nagy, barna lószem. Kósza csak bámulta, bámulta… 

 

[A lóhölgy Kanca Muciként mutatkozik be, Csoda pedig tapintatosan arrébb megy legelészni...] 

 

Kósza ott állt, a gödöllői, tavaszi erdőben, a napfényben Kanca Muci mellett, és azt érezte, hogy 

mégiscsak jó ez a tavasz, mégiscsak lehet benne valami szép. Lehet, hogy ami a múltban szép volt, 

még el is következhet… 

  (forrás: Czigány Zoltán: Csoda és Kósza. Pozsonyi Pagony, Budapest 2007) 
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HANGSZÍNHÁZ 

Drámaszakkörök, napközis nevelők, iskolai programszervezők figyelmébe ajánljuk a 

hangszínházban rejlő lehetőségeket. Az Örkény Színházban látott Csoda és Kósza előadás 

megtekintése remélhetőleg önmagában is a műfaj és a saját kreativitás kipróbálására 

inspirál. 

A felkészülés a hangjáték felvételéhez hasonló, hiszen a gyerekeknek be kell gyakorolniuk a 

szerepeket, és meg kell oldaniuk, ki kell találniuk a hanghatások előállítását is. Mivel a 

hangszínházban nincsenek díszletek és jelmezek, minden energiát a beszédtechnikára és a 

hangokra lehet fordítani. 

A látvány szempontjából két izgalmas döntési lehetőség van – mindkettő mellett szólnak 

érvek, ezért a csoportok döntsenek belátásuk és ízlésük szerint, milyen megoldást 

választanak: 

● Teljes láthatatlanság: a nézők sálat, kendőt hoznak magukkal, és már kint bekötik a 

szemüket. A rejtélyt fokozhatja, ha a bekötött szemű, egymást kézen fogó gyerekek 

kígyóban, egy hosszabb úton érkeznek a játszóhelyre – ha nem tudják, hol vannak, még a tér 

adottságait sem ismerik. Az előadás készítői segítenek a leülésben, elhelyezkedésben, majd 

megszólalnak az első hangok, és elindul az akusztikus utazás a mesevilágba… 

● Nyílt titkok hangszínháza: a nézők hagyományos módon szemlélik a játszókat, és pontosan 

látják, hogyan válik hallhatóvá a szél, a vihar vagy az eső. A mulatság része a különféle 

csalafinta hangkeltő eszközök leplezetlen használata… 
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PATTANJ A SAJÁT LOVADRA!  

 

A sok „hangos” játék után egy ősi játékszer elkészítését javasoljuk közös családi vagy 

osztálytermi barkácsolására. Kis ügyességgel és türelemmel Csoda és Kósza hátaslóként 

kelhet életre a gyerekszobában.  

Zoknifejű faparipa 

 

 

● Kellékek: két darab párját vesztett zokni (vagy egy pár két fele); egy régi, kopaszodó baba 

haja; fonal; gombok; két kiszolgált seprűnyél vagy vastagabb faág; vatta vagy más 

tömőanyag; textilszalag; fehér és színes fagyöngyök; tű és cérna; olló 
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● Munkamenet: 

 

A tömőanyaggal vagy vattával tömjük ki a zoknikat úgy, hogy közel lófej-formájúak legyenek 

(a zokni sarkánál lesz a ló füle).  

 

Gombokból varrjunk szemeket a lovaknak! Kifejezőbb lesz a paci tekintete, ha szemenként 

két-két gombot használunk: egy nagyobb világosat és a közepében egy apró sötétet. 

 

A textilszalagból vágjunk le egy kb. 10 centiméter hosszú darabot, hajtsunk belőle egy 

hurkot, és varrjuk föl a zokni sarkára: ez lesz Csoda és Kósza füle. 

 

Csoda sörényéhez a két fül közé rendezzük el és varrjuk fel a régi babáról leszedett hajat. 

Kósza sörénye bozontosabb, mert félbehajtogatott pamutfonalból készült – az ő esetében 

ezért egyszerűbb, ha előbb varrjuk fel a sörényt, és csak azután a füleket. 

 

Fehér fagyöngyökből készítsünk két hosszú láncot: az egyiket gyűrű alakba tekerve erősítsük 

Csoda orrára, a másikat pedig kantárként a nyaka köré. 

Ugyanezt ismételjük meg Kószánál is a színes gyöngyökkel. 

Végezetül erősítsük rá a két lófejet a seprűnyelekre, és fonallal kössük el a zoknik végét. 

A Kósza füle mögé tűzött virág és katicabogár a lovacska bohókás természetét mutatja. 
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SZÍNLAP 

CSODA ÉS KÓSZA 

Élő hangjáték Czigány Zoltán meséi alapján 

Játsszák: 

Debreczeny Csaba 

Ficza István 

Gálffi László 

Kerekes Viktória 

Máthé Zsolt 

Vajda Milán 

Pogány Judit 

Znamenák István 

valamint Kákonyi Árpád 

  

Rendező: Mácsai Pál 

Dramaturg: Fekete Ádám eh. 

Gyermek- és ifjúsági előadás 7-15 éveseknek. Általános iskolásoknak ajánlott előadás! 

  

Zártkörű előbemutató: 2013. május 26. 

Bemutató: 2013. november 24. 

Az előadást egy részben játsszuk, hossza kb. 1 óra. 

A VII. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén az Oktatásfejlesztő és Kutató 

Intézet Köznevelési Díját a legjobb gyerekelőadásért a Csoda és Kósza alkotói kapták. 

 

A segédanyag az Örkény Színház ifjúsági és színház-pedagógiai programjának, az IRAM-nak 

a keretében készült. További információk az IRAM programjairól: 

http://orkenyszinhaz.hu/index.php/iram  

 

   

http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/64-debreczeny-csaba
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/659-ficza-istvan
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/66-galffi-laszlo
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/69-kerekes-viktoria
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/71-mathe-zsolt
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/537-vajda-milan
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/72-pogany-judit
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/879-znamenak-istvan
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/979-kakonyi-arpad-zenei-vezeto
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/tarsulat/szineszek/70-macsai-pal
http://orkenyszinhaz.hu/index.php/iram
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SZAKMAI HÁTTÉR, FORRÁSOK  

 

Az Örkény Színház élő hangjátékához kapcsolódó, szülőknek és pedagógusoknak szóló 

segédanyagot ezúttal elsősorban az akusztikus neveléshez kapcsolódó játékoknak és 

ötleteknek szenteltük. A pedagógiai módszertan tekintetében német nyelvű nevelési 

segédletekre és médiaoktatási honlapokra támaszkodtunk. A zörej- és hangreceptek nagy 

része ugyancsak német nyelvű módszertani és oktatási segédanyagokból származik. 

Tájékozódás céljából ajánljuk a következő honlapokat: 

www.ohrenspitzer.de  

www.auditorix.de  

http://www.stiftung-zuhoeren.de/ 

http://www.initiative-hoeren.de/ 

 

 

 

Képek: 

Örkény István Színház, IRAM program 

Az előadás képei: Gordon Eszter 

Plakát: Baranyai András 

További fotók: www.freeimages.com; Dohy Anna 

Rajzok: Dohy Anna, Hudáky Benedek 

 

 

Az előadásról szóló kritikák, ismertetők: 

http://7ora7.hu/programok/csoda-es-kosza/nezopont 

http://www.prae.hu/article/6833-nem-zart-ok-ru-e-lo-adas/ 

http://vanyabacsi.blog.hu/2013/11/26/beszelo_lovak_a_marson 

 

 

A mesekönyvről szóló kritika, ismertető: 

http://magyarnarancs.hu/konyv/kivancsi_lovak_-_czigany_zoltan_csoda_es_kosza-68884 

 

http://www.ohrenspitzer.de/
http://www.auditorix.de/
http://www.stiftung-zuhoeren.de/
http://www.initiative-hoeren.de/
http://www.freeimages.com/
http://7ora7.hu/programok/csoda-es-kosza/nezopont
http://www.prae.hu/article/6833-nem-zart-ok-ru-e-lo-adas/
http://vanyabacsi.blog.hu/2013/11/26/beszelo_lovak_a_marson
http://magyarnarancs.hu/konyv/kivancsi_lovak_-_czigany_zoltan_csoda_es_kosza-68884

