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A Macskablöff előadás plakátja 
és képek az előadásból; 
Sz: Fülöp József; 
Fotó: Ciróka Bábszínház-archív
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A kecskeméti Ciróka Bábszínház 2018/2019-es
évadja őszi dupla premierjének mindkét tagja az ál-
latos történetek jól bevált köréből vette tárgyát.
Mint látni fogjuk, a hasonlóságok e ponton véget
is érnek, a két előadás fényévnyi távolságra fekszik
egymástól esztétikájában, stílusában, felépítésében.
Nyilván pusztán a véletlennek köszönhető, a szín-
ház mégis jó érzékkel csapott le az adódó kom-
munikációs lehetőségre: Szörényi Júlia első, illetve
Rumi László kereken századik bábszínházi rende-
zése került egymás mellé a bemutatónaptárban.
Míg a Macskablöffben egy rettenthetetlen cirmos
küzdi át magát újabb és újabb próbatételeken, ad-
dig A zöld madár címszereplője egy, a szó több ér-
telmében is elvarázsolt királyfi, aki arra vár, hogy
talpraesett szerelme megszabadítsa a gonosz bo-
szorkány szerelmi bosszú okán beszerzett átkától.

Kutyaszorító és macskajaj
A Ciróka kistermében a Macskablöff című, külön-
böző kultúrák népmeséiből összeszőtt darab ős-
bemutatója szeptember végén zajlott. Tágabb és
általánosabb kontextusba helyezve az előadást
mondhatjuk, hogy alkotó(eleme)i jellemző módon
kerültek egymás társaságába: a már kipróbált hoz-
závalók és a kockázatvállalás, ha úgy tetszik, a kí-
sérletezés egyensúlyt alkot. 
A szövegkönyvet a hazai bábszínházat az íróasz-
taltól a színpadig bezárólag igencsak alaposan is-
merő, sokat foglalkoztatott bábszínész, rendező, író
és dramaturg Kolozsi Angéla jegyzi. A rendezői sze-
repkörben a Ciróka egyik meghatározó bábszínésze,
Szörényi Júlia először próbálta ki most magát, és
egyben az írói munka katalizátora is volt, hiszen
a szerző a rendező által összeválogatott japán,
korjak, angolai, norvég, svéd és magyar mesék
nyomán készítette a végleges szövegkönyvet.
Az egyszemélyes (valójában a díszlet mögé rejtve

egy láthatatlan segéderőt is tartalmazó) előadást
a „monoműfajban” nagy magabiztossággal mozgó,
a színpadot jelenlétével és rugalmas játékosságával
könnyedén uralni képes Fülöp József játssza, aki
otthonosan közlekedik Teszárek Csaba tágas zenei
válogatásában is. 
A főszereplő egy macska, aki fajának meglehetősen
tipikus képviselője. Arról, hogyan került a pálmafás,
homokos tengerpartra, egy lakatlan sziget kellős
közepére, nem szól a fáma. Lehet, hogy csak engem
érdekeltek volna az előzmények, de elfogadom
az alkotók döntését: ez a macska egyszerűen itt
van, és persze ide is tér majd vissza kalandjai vé-
geztével. Az előadás körkörös szerkezetű, és aki ki-
csit is ismeri a macskák jellemét, egyetértően fog
bólogatni: a sok kaland és megpróbáltatás – melyek
közül nem egy a túlélésért vívott kőkemény küzde-
lem, mint látni fogjuk – után mégis csak a pálmafa
tövében hűsölni a legjobb dolog a világon. 
Az első, igazán kacagtató percekben a macskaság
jellemző jegyeinek egész katalógusát hozza a zöld
felsőben, fekete sapkában, két homok-arany színű
kesztyűben tevékenykedő, macskafinomságú moz-
dulatokkal dolgozó Fülöp József. A színész kika-
csintva, szertartásosan húzza fel a kesztyűket, egyér-
telműen jelezve, hogy itt most attrakció következik.
És tényleg: a szürke mellett kékeslila árnyalatokat
is tartalmazó, hol komoly és szigorú, hol butácska
és ártatlan képet vágó, nagyszemű macskafej egy
ujjra húzható báb. A fából faragott, mozdulatlan arc
mögött a ruganyos test, vagyis a színész ujjai, kéz-
feje és keze bármire képesek. (Az újabb szereplők
is hasonló módon testesülnek meg, kifejező arcvo-
násokkal és változatos testfelépítéssel.) És a lakatlan
sziget látszólagos egyhangúságában nagyon is sok
mindent csinál ez a macska: unatkozik, alszik, ját-
szik, eszik, félálomban figyeli a környező világot,
szóval azt csinálja, amit minden valamirevaló
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I LY EN -OLYAN  ÁL LATMESÉK

B Á B  É S  B Á B S Z Í N H Á Z



B Á B  É S  B Á B S Z Í N H Á Z18

macska tesz a nap cirka huszonnégy órájában. Fü-
löp delikát módon, takarékos gesztusokkal, szelle-
mesen fogalmazza meg a jószágot, és bár elnéz-
ném ezt még sokáig, szükségszerű, hogy
elmozduljunk valamerre. 
A kalandor macskával együtt változik, alakul a trük-
kös, számos csukható-nyitható elemmel felszerelt
díszlet is. Absztrakt formák, színes félkörök, három-
szögek és más idomok alkotják Sári Miklós mobil
terét, ami jelenetről jelenetre újabb titkait fedi fel,
a szó szoros értelmében újabb mélységeit és távla-
tait mutatja meg. A macska időben és térben egya-
ránt távolodik lakhelyétől kalandjai során, visszaté-
rése a tér becsukódásával, összeszűkülésével, ám
a szerzett tapasztalatok megőrzésével jár együtt. 
Tapasztalatból pedig jut neki bőségesen, hiszen
macskánk folyton hangoztatott jelmondata szerint
nincs az a szorult helyzet, amit meg ne tudna ol-
dani. A bemutatkozó antré után az előadás hátra-
lévő részében egész sor ilyen szituációba sodorja
vagy sodortatja magát. Hogy ötletes és invenciózus
hősről beszélünk, afelől nem lehet kétségünk: a szi-
get egyetlen díszét alkotó pálmafát és ágait, törzsét
gólyalábnak, rotornak, súlyzónak is használja, de
tutajként vagy rúdugrás kellékeként is hasznosítja.
Ez az első próbatétel, kijutni a szigetről, amit egy
éhes krokodildinasztia vesz körül. A lomha észjá-
rású, de nagyon éhes hüllőcsalád átverése az első
sikerélmény: a kisebb-nagyobb krokodilokból for-
mált spontán pontonhíd nyitja meg az utat a tágas
külvilág felé. 
Erdős síkra, fás ligetbe érünk, ahol a macska úgy
dönt, lakóházat épít. Feltűnően gyorsan halad
a munkálatokkal, főleg azért, mert nem veszi észre,
hogy az épületen vele kalákában dolgozik egy hi-
éna is. A tulajdonjogi vitával összekötött nagy egy-
másra csodálkozást követően a hiéna nemigen
tudja palástolni valódi szándékait: negédes sza-
vakkal csalogatná a lehető legközelebb a macskát,
akit azonban nem ejtettek a feje lágyára. Persze,
hogy az a fránya éhség a hiéna fő motivációja, és
amikor már épp fellélegeznénk, újabb szereplő lép
a képbe az állatok királya személyében. Igen, jól
gondolják, az oroszlán is felfalná a vagabond cir-
most, ám a macska végül persze mindkettejük

eszén túljár. Leleményes és találékony fickó, szó
se róla, és a ragadozókkal vívott eddigi harcai mind
valódi, komoly téttel bírnak, ezáltal átélhetővé, át-
érezhetővé válnak, hiszen a macska minden eset-
ben a túléléséért harcolt. A világban való kényelmes
létezés csak álca, a macskában valójában egy In-
diana Jones veszett el.
A harmadik történet azonban kissé megbicsaklik,
az etűdökből, epizódokból építkező, a célközön-
ségnek a találékonyságról szóló kvázi-példázatokat
sorra számba vevő sztori elvékonyodik. Alighanem
ez az a mese, ami a legtöbb óvodás, kisiskolás
korú nézőnek, meg persze a felnőtt kísérőknek is
ismerős lesz. Az otthontalanul kóborló macska egy
erdei barlangra talál, aminek azonban már van la-
kója a félelmetes, ám mint kiderül, magányos és
jószívű medve személyében. Egymásra találásukra,
barátságuk felskiccelésére is fordít időt az előadás,
de ekkor én már kicsit türelmetlen vagyok: vajon
milyen próbatétel vár a főhősre ezúttal? A tél köze-
ledtével az együttélés egyre rutinosabbá és kiszá-
míthatóbbá válik, a folyamatot végül az tetőzi be,
amikor a medve téli álomra hajtja fejét. Ám mielőtt
ezt megtenné, a macskának a lelkére bogozza,
hogy a mézhez semmiképp ne nyúljon. A folytatást
persze mindenki kitalálja: az életéért küzdő macsek
ezúttal csupán korgó gyomrával viaskodik (tényleg,
miért nem eszik valami mást?, simán megtehetné),
a többhónapos álmából időnként feleszmélő mac-
kónak beadott dajkamese Telebendőről, Felecskéről
és Falatkáról kissé körülményes és hosszadalmas
lesz. Aztán persze mégis minden jó, mivel a vége
jó: az utazó macska hazatér, kényelmesen elnyúj-
tózik a tengerparton, és az álmosságtól résnyire
szűkülő szemmel várja a következő kalandokat.

(Kolozsi Angéla: Macskablöff, 
rendező: Szörényi Júlia) 

Itt repül a…
Nem ér az összehasonlítás, mégsem tudok neki
ellenállni: amilyen egységes és következetes, meg-
lepetéseket rejtő, majd azokat felfedő a Macskablöff
képi világa és gondolatisága, annyira eklektikusnak,
kevésbé finoman fogalmazva szétesőnek, sokszor
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Kolozsi Angéla: 
Macskablöff, 2018. 

Rendező: Szörényi Júlia, 
Báb-és díszlettervező: Sári Miklós,

Zene: Teszárek Csaba, 
Játssza: Fülöp József
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Szász Ilona: A zöld madár, 2018. Rendező: Rumi László, Dramaturg: Dobák Lívia, Báb- és díszlettervező: Balla Gábor, 
Zeneszerző: Rozs Tamás, Játsszák: Apró Ernő, Dénes Emőke, Krucsó Júlia Rita, Lendváczky Zoltán
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darabosnak érzem A zöld madár című, Rumi László
által a Ciróka nagyszínpadára készített előadást.
A produkció mindettől függetlenül elműködik,
a gondom csak annyi, hogy nem szárnyal olyan
magasra, mint tehetné. 
Szász Ilona meséje csupa ismerős motívumból áll,
és nem csak a kicsiknek címzett történetek, hanem
akár kanonizált drámák, egyéb irodalmi előképek,
népmesék és műmesék is felidéződhetnek a fi-
gyelmes néző számára. Négyen játsszák az elő-
adást, de a bábszínészekhez csatlakozó zenészek
korántsem háttérmunkások, hanem egyenrangú
résztvevői a produkciónak: Keller Dániel és Kormos
Z. Zsolt a színpad két szélén ülve Rozs Tamás nép-
zenei motívumokból bő kézzel merítő muzsikáját
húzza vagy pengeti előadáshosszat. Ez utóbbit ért-
sük szó szerint, sőt egy ponton a zenészekhez
csatlakoznak a színészek is, nagy közös jammelés
helyszínévé változtatva a játékteret. Jó ez, nagyon
is, bár az alkotók mintha kicsit túlságosan bele-
szerelmesedtek volna a fülbemászó, szinte szünet
nélkül szóló dallamokba. 
Az alaphelyzet ismerős, mégis tartalmaz néhány
meglepő csavart. Az idős, szemmel láthatóan élete
alkonyát közelíteni érző Morc király (Apró Ernő), Hup-
liföld ura végre elrendezné egyetlen fia, a hatalmi
ügyeken kívül bármi mással szívesen foglalatoskodó
Ambrus (Lendváczky Zoltán) sorsát, amikor az évez-
redek óta „remekül” működő dinasztikus házasság
intézményébe kényszerítené bele. A kiszemelt ara
a szomszéd birodalom rokonszenvesnek nem ne-
vezhető uralkodónője, Mimóza (Krucsó Júlia Rita),
akinek persze akad egy komoly kihívója az egysze-
rűségében bájos Hanga (Dénes Emőke) személyé-
ben. Hogy a két fiatal szíve egymásért dobog, azon
nem lepődünk meg különösebben, ám a szülők ge-
nerációjának világról alkotott elképzelésein annál in-
kább. Úgy értem ezt, hogy a szülői elvárásokkal és
elképzelésekkel bajos lenne azonosulni, szóval nem
okoz nehézséget a drukkolás a két szerelmesnek. 
A rendező Rumi László és a tervező Balla Gábor
a két szomszédvárat nagyon különböző eszközök-
kel, kellékekkel jellemzi, eltérő klímájukat így is nyil-

vánvalóvá téve. A folyton dúló-fúló, türelmetlen, alig
félelmetes Morc király minden jelenésekor dühösen,
hangos zakatolással tolja színre egy méretes ta-
licskára erősített dobozszínházát. A stilizáltra festett
fadoboz belseje kopár trónterem, benne zsémbes
marionettfigurát mozgat Apró Ernő: a karddal a ke-
zében üldögélő uralkodó hiába is próbálná elvágni
az őt tartó kötelékeket, az uralkodás terhétől le-
hetetlen szabadulni. Lehet, hogy emiatt van mindig
rossz kedve?
Hozzá képest féktelen fia, Ambrus maga a megtes-
tesült szabadság: Lendváczky Zoltán szabadon
mozgó és mozgatható, végzetét megelőlegező, zöld
fejfedőt viselő, faragott arcú bábkirályfija röpköd és
száguld, mintha nem is béklyóznák földi kötöttségek.
Valahol megnyugtató, hogy mennyire nem veszi ko-
molyan a saját apját, bár megjegyzem, odafigyel-
hetne azért egy kicsit jobban, akkor talán feltűnne
neki, mit forral ellene az öreg. Ez persze nézőpont
kérdése, mert hát az apja tulajdonképpen mellette
(…) áll ki, amikor a saját önző érdekeit is szem
előtt tartva, de azért mégis csak egy jó partit szervez

A zöld madár
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A zöld madár, 2018. R: Rumi László – Fotók: Ciróka Bábszínház – archív
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neki. Apa és fia lájtosan felskiccelt konfliktusa az érett,
ugyanakkor a pénz, hatalom, dicsőség szenthárom-
ságán túllátni nem képes férfi és a szerelemben
még mindig, már megint hinni tudó fiatalember ha-
lovány egymásnak feszülése. 
Ambrus nem gyakorlott szívtipró, Hanga elé állva
alig is meri kimondani, mit szeretne valójában. A Dé-
nes Emőke játszotta Hanga a szelíd erő képviselője
az előadásban, aki nem mellesleg a madarak végig
hátteret és keretet alkotó világának ismerője és jó
barátja. Olyan, mint egy alaposan felkészült jótündér,
aki mindig védence előtt jár egy, vagyis Ambrus
védjegyként működő bénázását elnézve inkább két
lépéssel. Elsőre tán nehéz elképzelni, Hanga milyen
eszközökkel veszi fel a harcot a jellemét tekintve
Morchoz inkább, semmint Ambrushoz illő Mimóza
úrnővel. Krucsó Júlia Rita ugyanis titokzatos, sejtel-
mes világot igazgat: a színpad hátulján, függöny
méretű lepel mögül libben elő szögletes, sarkos,
kékes-ezüstös fényben fürdő birodalma. Magaslati
kertje lenyűgöző látványosságokkal teli, jól pasz-
szolna a lapos Hupliföldhöz. Mimóza és Morc fél-
szavakból is érti egymást: amikor botrányos körül-
mények között kiderül, hogy Ambrus szíve nem
Mimózáért dobog, a király és a királynő azonmód
„az állam és az illem” érdekeire hivatkozik.
A szerelmeseket, mint minden mesében, próbák sora
elé állítja az élet. Míg Ambrus többlépcsős lovaggá
avatási szertartása önmaga paródiájába fullad, Hanga
sikerrel veszi az akadályokat, amikor kisvártatva a ki-
kosarazott Mimóza által zöld madárrá változtatott

Ambrus kiszabadítására indul. A kitartó lány ellen
a természet pusztító erőit engedi szabadon Mimóza,
Hanga viszont útja során barátokat szerez: a Kígyó-
király, a Szarvaskirály, a Saskirály a kellő pillanatban
természetesen meghálálja a lány jóságát. 
A zsinórpadlásról újra meg újra leereszkedő, Hanga
és Ambrus útját egyengető „madártanács” ágakból
és azokon üldögélő madarakból komponált, stati-
kus korona, amin légies könnyedséggel lengedez-
nek a főhősök. A gravitáció nem nyomasztja őket
a magasban, ám mint gyorsan kiderül, a magasra
akasztott kalitkába zárt madár a kilátástalan rabság
szimbóluma is lehet. Az idilli képtől messzire ru-
gaszkodnak a harc epizódjai: a jó és rossz össze-
csapását méretes, vállra-testre akasztható, vázas
szerkezetű, önállóan mozgó vagy kézzel mozgatható
elemekkel rendelkező óriásbábok küzdelmeként lát-
juk megtestesülni. Léptéket és dimenziót vált itt a tör-
ténet; mintha szuperhősös filmek szörnyei csapnának
össze, fapados verzióban.
Mint minden jóravaló történetben, a kisebb-na-
gyobb huplik végül itt is szépen kiegyenesednek.
A zöld madár rutinosan röpül, de ezen túl nem
kockáztat sokat: formai újítások nélkül mond el
egy óvatosan megbolygatott, de valójában sem-
milyen váratlanságot nem rejtő történetet. És bár
a történetmesélés némely fent részletezett furcsa-
ságával, máskor az elbeszélés módjával nem va-
gyok feltétlenül kibékülve, azért elfogadom, hogy
(majdnem) minden jó, ha a vége jó. 
(Szász Ilona: A zöld madár, rendező: Rumi László)

Both halves of the double premiere in the 2018/2019 season of the Ciróka Puppet Theater of
Kecskemét featured well-known animal tales. As we will see, however, the similarities end there.
The two performances, presented side-by-side, are light years apart in their aesthetics, style and
structure. The first piece on the playbill, the Bluffing Cat, features a terrible tabby, struggling to
overcome new trials, and is Júlia Szörényi’s very first production. In the second play, the eponymous
character of The Green Bird is a prince, enchanted in more ways than one, who waits for Hanga,
his lover, to rescue him from the evil spell of the jealous witch, who had transformed him into
a bird. This is László Rumi’s hundredth puppet theatre production. Obviously, the theatre was wise
to pounce upon such a fortuitous opportunity to present these contrasting pieces.
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