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Mesés kalandozásra invitálja a nézőket a Hoffer
Károly rendezésében színpadra állított Holdbeli csó-
nakos. A hetvenéves jubileumát ünneplő Budapest
Bábszínház születésnapi ajándéka látvány, báb-
technika, színészi és zenei tehetség tekintetében
minden képzeletet felülmúl és parádésan felvonultatja
a bábszínház teljes eszköztárát, bemutatva a benne
rejlő virtuóz lehetőségeket. Az egész előadás egy
valódi attrakció, melyet a vásári bábjátékból ismert
figurák, Vitéz László és Paprika Jancsi, valamint
a kötéltáncos alakja csak még hangsúlyosabbá
tesznek. Az impresszív díszlet tökéletesen tükrözi
az írói instrukciókat, melyek a „képek” elején vizio-
nárius leírásként jelennek meg. A jelenetek „képként”
való megjelölése a festői láttatás szándékával áll
összhangban: „szinte képzőművészeti értelemben
vehető képek soráról van szó. Ezek emlékeztetnek
a régi vásárokon a képmutogatók tablóira, amelyekhez
kalandos mesét fűztek a bámészkodó népség-ka-
tonaság mulattatására.”1 A látvány mellett a zeneiség
irodalmon túli elemei is a dráma szerves részét ké-
pezik, a színpadi egység különböző művészeti
ágak összhatásaként teremtődik meg.2 A mesei at-
moszféra alaphangulatára épülő drámai játék azon-
ban csak látszólag gyermeki történet.

A darab középpontjában Pávaszem királykisasszony
története és boldogságkeresése áll. Jégapó magyar
fejedelem lányaként Ukkonvárban3 él apjával,
a színpadon ötletesen megjelenítve, szó szerint
búra alatt nevelkedik. Apródként udvari szolgálatukban
áll Medvefia, akiről a történet végén derül ki, hogy
valójában egy szolgai formát csak ideiglenesen
öltött álruhás királyfi, Lappföld trónörököse. Az apród
a bonyodalmas kalandok során eszmél rá, hogy
Pávaszem kisasszonyért vállalt tettei, a bujdosó
lány iránti felelősségérzete és védelmező szándéka
hátterében rejlő erő a szeretet. Pávaszem kezéért
négy hatalmas uralkodó is verseng: Idomeneus
krétai király, Memnon szerecsen fejedelem, Dumuzi
sumir főpap és Huang ti kínai császár, akik hatalmas
hadsereget, végtelen gazdagságot, világot leigázó
mágiát és gyönyörkeltő művészetet ajánlanak fel
kegyei elnyeréséért. A királylány azonban egyre
csak a holdbeli csónakosra gondol. Képzelt ideálja
és a kérők valódi motívumának feltárulása miatt
minden kérőt elutasít, és megszökik. A védelme-
zőként keresésére indult Medvefia, és három
hűséges bajtársa, Vitéz László, Paprika Jancsi és
Bolond Istók segítségével minden próbát és ne-
hézséget átvészelve végül visszajutnak Ukkonvárba.

5 7

Guth Holda

„ SZEMBEFORD Í TOTT  TÜKRÖK ”

B Á B  É S  B Á B S Z Í N H Á Z

G O N D O L A T O K  A  H O L D B E L I  C S Ó N A K O S  

C Í M Ű  E L Ő A D Á S  M E N T É N

1 Balla László: A holdbeli csónakos. Weöres kalandos játéka Pécsett és Győrben. In: Színház, 1979/7. 11. Vö.: Csekő
Krisztina: Színház ég és föld között. A dramatikus létértelmezés játékai. Weöres Sándor drámái és színháza. Budapest,
Cs-Meritum Bt. 2016. p. 71.

2 Csekő, p. 71.
3 A finn mitológia szerint Ukkó az ég istene, akitől a hó, vihar, villám, mennydörgés származik. Ünnepét tavaszi vetéskor

szokták tartani, s akkor tiszteletére Ukkó poharát itták és szent hegyeire ételeket és egyéb adományokat tettek ki. Az Uk-
kon-pohár felmutatása mint jogszokás (’áldomáspohár, bizonyságpohár’) az áldomás szertartásában még sokáig fontos
szerepet töltött be. In: Simonyi Zsigmond: Finn mitologia. In: A Pallas nagy lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája
tizenhat kötetben. (szerk. Gerő Lajos) VII. kötet, Budapest Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság 1894. p. 215-216.
Vö.: Bogdán István: Régi magyar mulatságok. Budapest, Neumann Kht., 2003., Nagy Janka Teodóra: Az Ukkon pohártól
a Szent János áldásig. Egy Jogszokás alakváltozásai. In: Báti Anikó, Csoma Zsigmond (szerk.): Középkori elemek a mai
magyar anyagi kultúrában. Budapest, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. 2014. p. 131-141.
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A kalandok során felnőtté érett Pávaszem is ráébred,
hogy hazug ábrándokat kergetett, míg igazi társa
mindvégig mellette állt.
A játék egy váratlan hanghatással kezdődik, melytől
minden gyermek és felnőtt néző megriad. Az ijedtség
azonban hamarosan eloszlik, hiszen a függöny
mögül előkandikál egy apró Vitéz László-ujjbáb,
mely mögött egy kesztyűsbáb és a Vitéz Lászlót
alakító színész jelenik meg. A matrjoska mintájára
egymás után eltávolított kérgek és álarcok levetésével
a látottakhoz hasonlóan talán egyszer valamennyien
elérünk a valódi személyiségünkig. A vásári bábjá-
tékból ismert csibészek az előadásban még az ere-
deti műnél is hangsúlyosabb szerephez jutnak.
Durva tréfálkozásaik, szójátékokban bővelkedő köz-
játékaik oldják a feszültséget, bár Vitéz Lászlóhoz
méltó módon szét is verik a darab eseménysorát,
és kissé háttérbe szorítják a mondanivalóját, ugyan-
akkor a szétforgácsolt eseményláncolatot újra fel
is fűzik, amennyiben a cselekmény rövid össze-
foglalóival emlékezetbe idézik a korábban történteket,
a nézők kezébe nyújtva az elejtett fonal végét.
Vitéz László mellett a másik két kulcsfigura, Paprika
Jancsi és Bolond Istók populáris alakjait Weöres
az ősiséggel ütközteti, amennyiben a segítő sze-
repkörben fellépő hősöket halhatatlan, elpusztít-
hatatlan és idő felett álló alakokként jeleníti meg.
Vitéz László első monológjában eredetét a mitikus
múltba helyezi: „Én vagyok a Vitéz László! Százezer
éve szerepelek a magyar bábszínpadokon, egyszerre
több példányban is.”4 Bár Vitéz László feltehetően
a magyar vásári bábjáték egyik legrégibb figurája,
születésének dátumát nem ismerjük. Balogh Géza

úgy véli, aligha helytálló a feltételezés, mely szerint
eredete a 15–16. századra, a Jagello-királyok korára
tehető, amint azt Bevilaqua-Borsody Béla szócikke
alapján sokáig tényként kezelték.5 Feltételezhetően
Kasperl és Hanswurst kompilációjaként jött létre,
és az idők és játékok folyamán alakította ki saját
jellemét.6 A magyar mutatványos bábjátszás másik
figurájának, Paprika Jancsinak sem kevésbé homályos
a származása. Egyetlen tárgyi emlék vagy szöveg-
könyv sem maradt fenn egész 19. századi báb-
színházi életéről, jelleméről, külsejéről.7 A vásári
bábjáték e két történelmi alakját Weöres Sándor
emelte át az irodalomba. Alakjukat párhuzamba
állította Arany János és Petőfi Sándor Bolond
Istókjával A holdbéli csónakos után a Bolond Istók
című hatrészes prózameséjében is.8 Arany a Bolond
Istók nevet Petőfi művén túl egy szóláshasonlatból
is ismerhette: „Bé tekintett, mint bolond Istók Deb-
recenbe.”9 A hasonlathoz és magyarázatához Du-
gonics András művén keresztül is hozzáférhetett:
„Lévai szüleményektűl halottam: hogy ez a’ bolond
Istók Léván született volna, egész életében nem is
lett volna más ingerje: hanem: hogy minden esz-
tendőben meg lássa egyszer Debrecen városát.
Nem is ment tovább az első háznál benne, ismét
haza tért, és kóborlássával meg elégedett.”10 Weöres
ezt a motívumot be is építette saját prózavers-
kompozíciójába, mely hozzájárul A holdbeli csónakos
történetének gondolati hátországához: „A mende-
monda csak annyit tud rólam, hogy évente ván-
dorútra kelek s a végén bekukkantok Debrecenbe,
de csak kívülről, aztán anélkül, hogy bármit csele-
kednék, visszafordulok ahonnan jöttem: ez az én

04 Weöres Sándor: Egybegyűjtött művek. Egybegyűjtött színjátékok. Budapest, Helikon Kiadó, 2011. p. 37.
05 Bevilaqua-Borsody Béla: Vitéz László. In: Színészeti lexikon, Budapest. 1930. Vö.: Balogh Géza: A bábjáték

Magyarországon. A Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig. Budapest Bábszínház, Vince Kiadó. 2010. p. 44-45.
06 Balogh, p. 44-45.
07 Balogh, p. 45.
08 Uo.
09 Szilágyi Márton: A magyar őstörténet ironikus mitizálása (Sajnovics-, Dugonics-, Vörösmarty- és Arany-nyomok

A holdbéli csónakosban). In: Bartal Mária, Kulcsár-Szabó Zoltán, Palkó Gábor (szerk.): „tánc volnék, mely önmagát lejti”.
Tanulmányok Weöres Sándorról. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014. p. 255.

10 Magyar példa beszédek és jeles mondások. Öszveszedte, és meg világosította Dugonics András királyi oktató, I. rész,
Szegeden. Nyomtattatott Grünn Orbán ’Betűivel ’s Költségével, 1820, 114. Idézi: Szilágyi, p. 255.



B Á B  É S  B Á B S Z Í N H Á Z6 0

bolondságom.”11 A közösségi tudatban pusztán
jelzésszerűen jelenlévő név bármilyen tartalommal
feltölthető. Ennek köszönhetően tudta már Arany
is autobiografikus módon értelmezni, és Arany
Bolond Istókjához kapcsolódva Weöres is múltér-
telmezésének egyik sarokpontjává teszi alakját,
mely művében az ősi magyar hitvilág és sámán-
hiedelmek közvetítőjévé válik.12 Vitéz László gara-
bonciásként mutatja be Bolond Istókot, aki tud
„százféle táltosmesterséget, akárkinek is jó segítsége
lehet minden dologban; […] igen tudós ember.
Most bizonyosan fönn jár a Fekete-hegy tetején:
ilyenkor szokta megkomponálni a másnapi szélvihart.”
A népi hiedelemben megragadható táltostulajdon-
ságok egyike valóban az időjárás befolyásolása.
A holdbeli csónakosban Bolond Istók a történet
egy későbbi részében felkeres egy vén táltost is,
akinek a segítségével a sámánszertartásokra em-
lékeztető, mágikus táncot lejt, révületbe kerül,
ötvözve alakjában ezáltal az ősi táltoshiedelmek
elemeit.
A színmű őstörténeti hátterére világított rá Weöres
Sándor drámáinak elemzője, Bata Imre is, aki
a Weöresről írt monográfiájában terjedelmes fejezetet
szentel a drámaköltő bemutatásának. Véleménye
szerint A holdbeli csónakos témaválasztásában
közrejátszott a harmincas–negyvenes évek fordulóján
a magyar történeti háttér és közgondolkodás, illetve
az ősmagyar és mitologikus összefüggéseket,
a nemzeti mitológiát a napi „szellemi” gyakorlat
részévé tenni kívánó törekvés. „A stilizált, romantizált
magyar mitológiával szemben számos motívumában
kreált, de vaskosabb mitológiára irányítja a tekinte-
tünket. Olyanra, ami szellemében ősibb is, nemzetibb
is.”13 Bata szerint Weöres az 1941-es közhangulatra
reagált „ironikus, olykor szatirikus hatású” mítosz-
kezeléssel.14 Figyelembe véve a szerző egyéb al-
kotásait, érdeklődési körét és a tanulmányban ko-
rábban felvázolt tudatos szerkesztésmódot, meg-

állapítható, hogy Weöres esetében átgondolt és
reflektált módon megjelenített rendszer mutatkozik
meg, még ha az egymással ötvözött elemek ka-
valkádjában egyfajta őskáosz hatását kelti is a né-
zőkben. A hagyomány hangját megőrizve vegyíti
a mítoszokból, mesékből és a sámánkultuszból
merített elemeket, hangnemeket, a prózai és
beszélt nyelvi elemeket az argóval, a szólásmon-
dások és népköltés hangjával. Ez a sokféleség
az egységesség hiányára utal, melyben a zeneiség
és az egész művön átívelő játékosság sem igazán
tud harmóniát teremteni.
A szerelmi történet egy meghatározhatatlan mitikus
időben játszódik, Idomeneusz alakja a trójai háború
előtti éveket idézi, Memnon szerecsen király, Dumuzi
sumér főpap és Huang ti kínai császár nagy civili-
zációkra és kultúrákra utaló ősidőket idéznek. Bár
az előadásban nem jelenik meg, hiszen színpadi
eszközökkel nem is ábrázolható, a szöveg elejére
illesztett mottók Gergei Albert Árgirusát és a vele fi-
lológiailag is összefüggő Vörösmarty Csongor és
Tündéjét hozzák intertextuális játékba. A két mű
megidézésével egy, a mítoszteremtést célzó, és
a keresés motívumát tematizáló műcsoport tagjaként
határozza meg művét a szerző.15 A két szövegrészlet
alapján a felhasznált szüzsé az erőszakkal egymástól
elválasztott szerelmesek ismét egymásra találása.
A szüzsé és műforma összeilleszthetetlensége
már a Csongor és Tünde színrevitele során nehéz-
ségként jelentkezett, és problémát okozott Weöres
epikai karakterű darabja színpadra állításakor is.
Weöres Sándor a darab megalkotásakor – melyet
ugyan bábszínpadra szánt –, semmilyen színházi
elvárásra nem volt tekintettel, összeszőtte a különféle
népek mitológiáját a vásári bábjátékkal, a népme-
sékkel és a tündérjátékokkal. Weöres maga sem
tudta igazán, minek nevezze alkotását. Illette me-
sejáték és bábjáték névvel is, míg végül a cím alá
a kalandos játék megjelölés került. Az alkotó

11 Weöres Sándor: Bolond Istók. Elbeszélő költemény prózában. In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások, I. Magvető,
Budapest, 1981. 581. Idézi: Szilágyi, p. 255-256.

12 Szilágyi, p. 256.
13 Tüskés Tibor: Weöres Sándor színháza – A holdbeli csónakos. In: Kortárs, 47. évf. (2003) 8. sz., p. 100-101.
14 Tüskés, p. 100.
15 Vö: Szilágyi, p. 248-249.
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számára az „ind dráma” jelentett inspirációt. A Gil-
games eposz mintájára igyekezett egy sajátos
mítoszt létrehozni.
A mitológiateremtés szándékával alkotta meg a sze-
relmesek sorsába beavatkozó Sólyom-istennőt.
A sólyom a sashoz hasonlóan a szellemi, lelki és
morális felemelkedés, a transzcendens iránti von-
zalom, valamint az erő és a szabadság szimbóluma,
mely a Nappal áll összefüggésben.16 Az ókori
Egyiptomban királyszimbólum volt, Rének, a Na-
pistennek, és a nagy égistennek, Hórusznak –
Ízisz és Ozirisz fiának – a madara. Hóruszt sólyom
vagy sólyomfejű ember alakjában ábrázolták. Nap-
koronggal a fején, sólyom alakjában jelent meg Ré
is, illetve a kettős tollkoronát viselő Mont isten, va-
lamint a halotti istenségek, Szakrisz és Harathe
is.17 A madár szeme körüli tollrajzolat erőteljesen
felerősíti a nézés, illetve a látás kifejezését, ezért
a távolbalátás és a sebezhetetlenség, a „mindent
látó udzsatszem” szimbólumaként is ismertté vált.
Nem véletlen tehát, hogy a műben szereplő ritka
fehér varázssólyom a tükör előtt szintén a látha-
tatlanba való bepillantás képességével rendelkezik.
A görögöknél Apollón attribútuma, a germánok
mitológiájában pedig Odin repült át sólyom alakjában
a Föld fölött, és a furfangos Loki madaraként is
számon tartják. A türk népeknél totemállatként
terjedt el, és a magyar turul egyik előképe is felte-
hetőleg a kerecsensólyom lehetett.18

A Jelképtár tanúsága szerint a „kereszténység a sze-
lídítetlen vad sólymot és a vadászsólymot szem-
beállítva egyszerre látja benne a gonoszságot és
a keresztény hitre tért pogány lelki felsőbbrendű-
ségének példáját”.19 A sólyom tűzbe repülésének
és önfeláldozásának jelenetével a megváltásra
utaló, de annak lényegét, jelentőségét és erejét

messze alul múló motívumon túl azonban a műben
semmi nem mutat keresztény értékrendre vagy
tartalomra. A jelenet talán nem véletlenül játszódik
Majomországban, a majom ugyanis holdállatként
az egyiptomi Thot isten szimbóluma. Thot a böl-
csesség, a számolás és írás istene mellett holdis-
tenként és az idő uraként is tiszteletnek örvendhetett,
és gyakran ábrázolták pávián alakjában, kezében
az „udzsatszemmel”.20 A darabban megjelenített
totemállatok és állatként tisztelt istenségek a bibliai
világnézet értelmezésében nemzeteket vezető,
a pogány hiedelmek alapján istenségekként tisztelt
bukott, gonosz angyalok, illetve szellemi lények.
Weöres műveiben a Hold és Nap szimbolikája kü-
lönös hangsúllyal jelenik meg, mely A holdbeli
csónakosban is lépten-nyomon tükröződik. Szim-
bolikus tartalommal bír a darabban folyamatosan
megjelenő tükör, mely a leplezetlen valóságot áb-
rázolja, és az elveszített kedves megtalálását segíti
elő. Szibéria népeinél a Nap és Hold két hatalmas
égi tükörként jelenik meg, melyek a világmindenséget
tükrözik vissza. Egy tükör segítségével fényüket
a sámán gyűjti össze. Jóseszközként alkalmas
a jövőt és az emberi cselekedeteket láttatni, illetve
segítségével az elveszett tárgyakat is meg lehet
találni.21 Ezzel a varázserővel, illetve a csillagot-
rúgó fehér táltoslóval szeretett volna Medvefia is
kiemelkedni az átlagos emberek közül. A két hős
neve szintén a Nap és Hold, férfi és nő komplementer
kapcsolatát megjelenítő szimbólumkörre utal. A med-
ve az éves körforgásnak, a növényzet növekedéséért
felelősnek vélt Holdnak az állatjelképe. A legfőbb
égisten, az uralkodó, a harcos kaszt szimbóluma,
sok helyen az ember ősét tisztelték benne.22 Ter-
mészetfölötti hatalom és istenasszonyi pozíció el-
nyerésére törekedett Pávaszem is, akinek a nevében

16 Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György (szerk.): Jelképtár. Budapest, Helikon Kiadó, 2004. p.
263.

17 Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Lujza Havas, Ágnes Körber (ford.). Budapest, Corvina Kiadó, 1996. p. 340.
18 Uo. Vö.: Hoppál, p. 263.
19 Hoppál, p. 263.
20 Uo.
21 Uo., 306-307.
22 Hoppál, p. 207-209.
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Holdbeli csónakos, 2019. Pávaszem: Pájer Alma Virág

Holdbeli csónakos, 2019. Vitéz László: Tatai Zsolt, Paprika Jancsi: Pethő Gergő
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Jelenet az előadásból

Holdbeli csónakos, 2019. Sz: Pájer Alma Virág, Hannus Zoltán, Teszárek Csaba, Barna Zsombor. Fotók: Éder Vera



B Á B  É S  B Á B S Z Í N H Á Z6 4

rejlő páva a teljesség és a halhatatlanság jelképe.
Kitárt farka a csillagos eget és a világmindenséget
szimbolizálja, illetve a zeniten álló Napra, valamint
a lélek kozmikus kitárulkozására emlékeztet. A perzsa
szufi felfogás szerint Isten páva alakjában teremtette
a Világlelket. Az iszlám hiedelem alapján kinyíló-
becsukódó farka a Mindenség ciklikus, térbeli és
időbeli mozgását idézi. Egyiptomban a páva a Nap
templomának városát – Héliopoliszt – jelképezi.23

A díszletként szerepeltetett ablak a természetfölötti
világba való átjárásra utal, a perzsa hatású orna-
mentikával díszített keleti szőnyegek kivetített képei
is többlettartalmat sugároznak, utalva a szöveg
szövevényes és rengetegféle szálból összeszőtt
jellemzőjére.
A Várkonyi Nándornak küldött beszélgető-papírlapok
tanúsága szerint Weöres Sándor sajnálta, hogy
eredeti szerzői intenciója nem tud igazán felszínre
kerülni. A két főszereplő, Pávaszem és Medvefia
ugyanis lenézéssel megalkotott figurák, „az átlag
győzelme az érték fölött”.24 A négy királyt és „a többi
intrikust” viszont rokonszenves szereplőknek szánta,
akik mind talpig emberek – ez egyébként a színpadon
is megjelenik, a négy király alakját élő alakok
testesítik meg. Medvefia és Pávaszem kizárólag
a mű végén válnak önálló döntést hozni képes
„felnőttekké”, akik már nem pusztán bábok idegen
erők kezében. Vitéz László és Paprika Jancsi Weöres
szándéka szerint a „kicsit” és „jelentéktelent”
képviselik, Temora ellenben a „szimpatikus gonoszság”
megtestesítője.25 Ezen szerzői intenciót tekintetbe
véve, a szerző célja a mágia, az okkult erők hasz-
nálatának és a sámánkultusz hagyományainak ér-
tékként való beállítása. Ebből a perspektívából a mű
egyetlen pozitívnak feltételezett üzenete, a szeretet
ereje és az áldozatot hozni kész szerelmesek egy-
máshoz való ragaszkodása, szintén megkérdőjele-
ződik. Szellemiekhez szellemieket szabva ugyanakkor
mindenképpen szükséges kiemelni, hogy a felso-
rakoztatott varázslás, a természeti erők és az emberi
lélek illegális befolyásolására tett kísérletek egyetlen

közös eleme az azonos forrás. Még ha a révületben
sámántáncot lejtő Bolond Istók és az álomban fel-
derengő Sólyom istenasszony pozitív szereplőkként
jelenítődnek is meg, a táltos hagyományok, a kínai,
sumér, szerecsen praktikákkal és a görög mitológiával
együtt, a Biblia tükrében hamis és gonosz isteneket
felmagasztaló vallási rendszerek elemeit képezik.
A darab ugyanakkor precízen bemutatja az igézés
és varázslás következményeit: a célszemélyekben
– ha nem védekeznek ezekkel az okkult befolyásokkal
szemben – valóban ernyedtség, álmosság, szellemi
vakság és süketség lép fel. Hatása hasonló az egyik
színben az áldozatát alattomosan körbefonó kí-
gyóéhoz, mely egyben a szóban forgó „kalandos
játék” hatásmechanizmusának tükörképe is.
A műben a gonosz és a jó között nincs éles határ.
Sőt, a célokat és az ezek eléréséhez használt esz-
közök tárházát megvizsgálva, tulajdonképpen csak
a gonosz oldal kerül bemutatásra, mely a szerző
eredeti intencióját tükrözi: az „[o]kos, szimpatikus
gonoszság” megjelenítése a „tehetetlen, szimpla
jóság ellen”.26 A jó és a gonosz azonban alapvető
valóságok, melyek a Biblia alapján két természetfeletti
személyhez, Istenhez és a Sátánhoz köthetők. A jó
öröktől fogva létezik, a gonosz pedig a vele
szembeni lázadásból jött létre. A gonosz és a jó
felcserélése, összekeverése nemcsak a fogékony,
nyitott, gyermekkorú nézők lelkében okoz zavart és
károkat, hanem ítéletet is von maga után. A két
szellemi valóság között állandó harc folyik a világban.
A gonoszt egyedül a jóval lehet legyőzni. Jézus ta-
núsága szerint nincs más jó, egyedül Ábrahám,
Izsák és Jákob Istene. Neki pedig még a nyomát
sem lehet felfedezni a darabban. Aki viszont a Szent
Szellemtől vár kijelentést a jövőre vonatkozóan,
az igét használja tükör gyanánt, „belenéz a szabadság
tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az […]
boldog lesz az ő cselekedetében”. A boldogságke-
resés és az igazi boldogság megtalálásának záloga
tehát mindenki számára elérhető.

23 Uo., p. 238-239.
24 Tüskés, p. 100.
25 Uo.
26 Uo.
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To celebrate its seventieth anniversary, the Budapest Puppet Theater has given us a birthday
production that surpasses all others in imaginative scenery, puppet technique, acting and musical
talent. It showcases the puppet theater’s full range of skills within the genre’s inherent virtuoso
potential. The whole performance is truly enticing, made even more so by the figures of a tightrope
dancer, László Vitéz and Paprika Jancsi. These two historical figures of fairground puppetry were
elevated to literature by Sándor Weöres. In addition to the scenery, the music is an integral part
of the drama and elevates it beyond simple literature. The unity on stage was produced by
combining the effects of different branches of art. When Sándor Weöres wrote this piece, which
he intended for the puppet stage, he did not take into account any theatrical expectations; he
interwove the mythology of various peoples with fairground puppetry, folk tales and fairy tales.
Even Weöres himself didn’t really know what to call his work. It was called both a fairy tale and
puppet show until finally it was subtitled “adventure play.” For the author, Indian drama was a
great inspiration. But here, following the example of the Epic of Gilgamesh, he tried to create an
original myth. Preserving voices from traditional literature, it blendsprose, spoken language drawn
from myths, fairy tales and folk tales, and shamanic cult utterance with slang, combining everyday
mottos and folk poetry. This diversity overcomes any normal uniformity, but the musicality and
playfulness spanning the entire work create something that exceeds conventional harmony.
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