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Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka!, 2020. R: Szenteczki Zita, D: Veres András, T: Boráros Szilárd, Z: Ádám Rita – Darvas Benedek.
Mesebolt Bábszínház. Fotók: Trifusz Ádám
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Tényleg, a bábszínésznek vannak szerepálmai? Ha
igen, akkor minden bizonnyal előkelő helyen vára-
koznak a listán Lázár Ervin hősei. A szombathelyi
Mesebolt Bábszínház társulatát pedig mintha
a Négyszögletű Kerek Erdő lakóiról mintázták volna
– vagy fordítva.
A bábszínészek szerepálmát (föltéve, hogy létezik
ilyen) megvalósítani nem olyan egyszerű. Vannak
egyszer – maradjunk akkor most már a Négyszögletű
Kerek Erdőben, mert ott jó – Lázár Ervin hősei;
vannak a bábok és vannak a színészek. A színésznek
mindenekelőtt nem is a Lázár Ervin-hőssel, hanem
a Lázár Ervin-hőst (a szerepet) megformázó, megtes-
tesítő bábbal kell kapcsolatba lépnie. Kivéve, ha
a bábok tervezője Boráros Szilárd, aki a Gyere haza,
Mikkamakka! előadás kedvéért fogta, és leleményesen
újraértelmezte a kesztyűbábot. Ennek az újragondo-
lásnak az lett az eredménye, hogy a báb és a színész
között egészen különleges, sokrétű, árnyalt kapcsolat
jön, jöhet létre. A kesztyűbábhoz paraván tartozik,
legalábbis a hagyomány szerint. És bár ma már
egyre kevesebb olyan bábelőadás születik, amelyben
a színészek teljes egészében eltűnnek-elbújnak a pa-
raván mögött, hogy nem mozdulatlan, de láthatatlan
mozgatóként keltsék életre a bábot (létrehozva a báb-
színház alapvető, elementáris varázslatát), a szom-
bathelyi Mesebolt Bábszínház nem mond le erről
a formáról (Vitéz László-játékok, Holle anyó, Rumcájsz
stb.). Persze a paraván is újragondolható, szép példa
erre mondjuk a Rumcájsz-előadás, amelyben Trifusz
Péter az erdőből tervezett-álmodott szó szerint sokrétű
paravánrendszert. De most a Négyszögletű Kerek Er-
dőben vagyunk, ahol a kesztyűbábok működtetéséhez
nincs szükség paravánra.

Mindjárt a „kör négyszögletesítéséből” jelesre
vizsgázik Boráros Szilárd. A Mesebolt Bábszínház
(pontosabban az egykori, ma már önálló intéz-
ményként nem, csak épületként létező megyei
művelődési központ) nagyszínpadán berendezett
játéktér pódiumszerűen, lépcsőkkel megemelt, há-
romszintes cirkuszi porondot formáz. Ragyogó, tiszta
színei – piros, kék, sárga, zöld – az építőkockák vi-
dámságát idézik, a padlózaton a körből „kimászó”,
festett „négyszögletekkel” együtt (a Négyszögletű
Kerek Erdő védelem a szomorúság, sőt Szomorúság
ellen). Bábszínház, cirkusz, gyerekszoba, játék,
fantázia – a Négyszögletű Kerek Erdő tisztása:
az asszociációs lánc nemcsak szép, hanem működik
is. A nézőtér körbeöleli a játékteret, mintha cirkuszi
sátorban lennénk. A porond/tisztás fölött szinte
az ég felé nyílik, mert valószínűtlenül tágas a (színházi)
tér. A magasban lámpaerdő és a néző számára
többnyire láthatatlan színpadi masinéria részletei.
(A megmutatásnak, lelepleződésnek egyébként is
nagy szerepe van a történetben – ez a lelepleződés
színházi értelemben is kulcskérdés.) Benne vagyunk
az erdőben, körbeüljük a tisztást: a színészek be-
játsszák a rendelkezésükre álló teret (néha mellénk
ülnek vagy mögöttünk bújnak el), Mikkamakka
pedig a behúzott nézőtéri függöny két szárnya
között lép ki és tűnik el a szemünk elől, amikor
a városba indul meglehetősen fontos elintéznivalók
után. Az újragondolt-újratöltött kesztyűbábok egyfelől
ugyancsak az építőkockák képzetét keltik – a szí-
nészek néha majdnem úgy is bánnak velük –,
másfelől viszont olyanok, mint a finom, kedves (de
sosem túlédes, inkább groteszkbe hajló), ölelni
való plüssfigurák: a színészek néha majdnem úgy

Ölbei Lívia

A  MESEBOLT  FÖLVESZ I  A KESZTYŰT :
BOLDOG ,  SZOMORÚ ,  P I F F !

„Az ott a Négyszögletû Kerek Erdô 

– mutatott elôre Mikkamakka,

s tudtam, ha benn leszünk a fák közt, 

már meg vagyok mentve.”

(Lázár Ervin)
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is bánnak velük. Ebben a látszólag egymást kizáró
kettősségben (plüss és építőkocka, puha és kemény)
észrevétlenül szintén a „négyszögletű”, egyszersmind
„kerek” csodálatos paradoxona bújik meg. Figurát,
jellemet festenek a jelmezek. A bölcs és rezignált
Ló Szerafin csípőjén ringatózó kék tüllszoknya (lám,
Boráros Szilárdnál előbb-utóbb újra fölbukkan egy
kék ló, vagyis kék csodaparipa, mint valami kabala
– nyilván ő is hisz a kék lovakban, nem akarja
mindenáron tisztára súrolni őket); az örökmozgó,
állandó edzésben lévő és lángeszű, vagyis fékez-
hetetlen agyvelejű (ezt nem lehet kihagyni) Aromo
lábán ágaskodó óriási bohóccipő (mert úgy fut,
mint a nyúl, miért kéne erre megtanítani); Dömdödöm
sapkáján a pici pompon, a drága Szörnyeteg Lajos
piros hózentrógere, Vacskamati kecses kezeslábasa,
Bruckner Szigfrid (a kiöregedett cirkuszi oroszlán)
csíkos, kötött sálja. És nem csak Ló Szerafin kék
tüllszoknyája ring: harangoznak, szinte csengnek-
bongnak a ruhaujjak és nadrágszárak, mint szép-
séges, színes virágok a Négyszögletű Kerek Erdő
közepén.
Amikor a nézők elfoglalják a helyüket, a szereplők
sütkéreznek a napon. Tulajdonképpen helykereső
ez is, sőt: mintha a saját karakterüket-kesztyűbábjukat
is most vennék szemügyre, mintha most ismerked-
nének. A premieren az első jelenetben még
elhangzik a Ló Szerafin megjegyzéséből – „a nap
nem tesz különbséget” – kibomló érvelés-eszme-
futtatás arról, hogy akkor most a nap kire hogyan
süt és mennyire; aztán az idővel való versenyfutásban
nyilván az idő győz. A bérletes szériában, egy
borús márciusi délelőttön (amikor ott settenkedik
a nyomunkban a Szomorúság) már csak azt látjuk,
ahogyan a Négyszögletű Kerek Erdő lakói napfürdőt
vesznek. Egész lényüket odaadják a napnak –
a nap latolgatása azonban elmarad, dialógusokban
kifejtve legalábbis. Ezt a paradicsomi állapotot töri
meg Mikkamakka – Kovács Bálint – csengő hangú,
egyértelmű bejelentése, hogy neki most el kell
mennie a városba. Minden rendes mesében elindul
a hős, elhagyja a biztonságos otthont, hogy tá-
madhasson a bonyodalom. Lázár Ervin úgy csavarintja
meg az alapvető, nélkülözhetetlen meseszabályt,
hogy ezek után nem Mikkamakkát követjük, hanem

maradunk a többiekkel a Négyszögletű Kerek Erdő
tisztásán. Csak előbb még benéz Kisfejű Nagyfejű
Zordonbordon, a konfliktus kedvéért: Kőmíves
Csongor nagy elánnal veti bele magát az ijesztgetésbe
– csak úgy döng a színpad óriási, sárgára festett
fémajtaja –, miközben tényleg nehéz (talán nem is
lehet) megállapítani, hogy hol végződik ő – és hol
kezdődik a Zordonbordon-báb, amely hol „igazi”
kesztyűbábként működik, hol maszk, hol puttony,
hol önálló lény (az óriási borostáival). És tényleg
úgy kisfejű, hogy közben meg nagyfejű. Olyan,
mintha Weöres Sándor Vásár-versének VI. strófájából
lépett volna elő: Sátor alól kikiáltó szétnéz: / „Itt
látható a nagyhírű bűvész! / A lábával karikázik, /
a kezével citerázik, / az orrával orgonázik, / a fülével
figurázik, / a szemével gurgulázik, a szájával va-
csorázik!” Ezen a cirkuszi porondon minden szereplő
bűvész – itt a báb, hol a báb –, bohóc és akrobata
egy személyben. Főleg Dömdödöm: a színpadi
megjelenésében, egész lényében kicsit Pierrot-t,
a szomorú fehér bohócot idéző vendégszínész,
Kovács Domokos személyében. (Vidámság és szo-
morúság, sírás és nevetés ambivalenciája a Lázár
Ervin-mesékhez eredendően hozzátartozik.) De ha
kell, az erdőlakókból kórus alakul. Ádám Rita és
Darvas Benedek zenéje is „építőkockazene”: vidáman
kopog, pattog és simogat egyszerre. A Mesebolt
színészei Szenteczki Zita rendezésében úgy jelenítik
meg, „keltik életre” a Négyszögletű Kerek Erdő lakóit
– és magát a történetet –, hogy egyfelől egyedi,
egyszeri és eredeti alkotást/előadást hoznak létre,
másfelől megőrzik a Lázár Ervin-féle elbeszélés
egyenes tónusát, fölragyogtatják nyelvi leleményeit:
velük marad az elbeszélés szelleme, akit/amit kü-
lönben olyan könnyű messze űzni. Szörnyeteg
Lajos reflektálatlan, feltétlen jóhiszeműsége Kosz-
novszky Mártoné, Aromo kerek szemüveges, lángeszű,
rugólábú fontoskodása Varga Borié (ó, az a futással
feleselő, piros bohóccipő!), Ló Szerafin rezignáltsága
Császár Erikáé, Vacskamati nevetgélése Gyurkovics
Zsófiáé. Új az összjátékban Lukács Gábor: mintha
még keresné a helyét, ahogyan Bruckner Szigfrid
fáradtságát, öregségét és hangját is.
Arról pedig, hogy a nevetést betiltó, megkeseredett
Zordonbordon hogyan ugrasztja össze a Négyszögletű
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Kerek Erdő lakóit, hogy Lázár Ervin milyen kétségbeejtő
éleslátással mutatja be a folyamatot, elemzés-fon-
toskodás helyett talán elég annyit mondani, hogy
dömdödöm. És ideidézni a Lázár Ervin által meg-
nevezett „ősforrást”: Ottlik Gézát és az Iskola
a határon regényt, amelynek hősei az életükkel ke-
verik ki azt a nyelven inneni és túli titkos nyelvet,
amelyen igenis, mégis, mélyen értik egymást: „Mb.
Hmp. Sz. Ereklye? Piff!” Ahogy Mándy Iván írja: „Pró-
báljunk becsületesek lenni legalább írásainkban.
Mintha Ottlik ezt akarná közölni velem.” És ha
az Iskola a határon a kőszegi katonai alreál
valóságos és metaforikus díszletei között pontosan
föltárja egy (a) társadalom működését, akkor a Négy-
szögletű Kerek Erdő ugyanezt teszi. A bábszínház
pedig azért az egyik – ha nem a – legjobb hely
mostanában, mert megteheti, hogy a Négyszögletű
Kerek Erdőt szépen, pontosan színre viszi. Fontos
pillanata a mesének, amikor Mikkamakkával együtt

a józan ész is hazaér, Dömdödöm kiszabadul, Zor-
donbordon pedig lelepleződik. Ezen a ponton azért
egy kicsit lelepleződik a színház is: nem mennydörgés,
nem támadás, csak az ajtó döngött és a fűrész
sittyegett-suttyogott. Hát elhittétek? Pomogácsok pedig
nincsenek. De félni nagyon lehet tőlük.
A kinn borús, benn napsütötte bérletes Mikkamak-
ka-előadáson egy kisgyerek időről időre boldogan,
diadalmasan és kristálytisztán elkiáltja magát a né-
zőtéren: dömdödöm! Kacag. Mindent ért.

(Mesebolt Bábszínház, Szombathely: Gyere haza,
Mikkamakka! Szerző: Lázár Ervin, Rendező: Szenteczki
Zita, Dramaturg: Veres András, Tervező: Boráros
Szilárd, Mozgás: Vadas Zsófia Tamara; Szereplők: Ló
Szerafin: Császár Erika, Vacskamati: Gyurkovics Zsófia,
Bruckner Szigfrid: Lukács Gábor, Aromo: Varga Bor,
Dömdödöm: Kovács Domokos mv., Mikkamakka:
Kovács Bálint. Bemutató: 2020. február 16.)

The playground on the main stage of the Mesebolt Puppet Theater forms a podium-like, three-
level circus stage with stairs. Its bright, clear colors – red, blue, yellow and green – evoke the
cheerfulness of building blocks, along with painted “squares” which “climb out” of the circle on
the floor. (As the program says: the Four-Square Round Forest serves as protection against sadness,
even against Sadness.) Puppet theater, circus, children’s room, play, fantasy, a clearing the Four-
Square Round Forest: the chain of association is not only beautiful; it works, too. The auditorium
surrounds the stage area as if we were in a circus tent. Above the stage/clearing, it is open to
the sky because the (theater) space is unexpectedly spacious. Details include a forest of lamps,
situated very high, and stage machinery, mostly invisible to the audience. We’re in the woods,
we sit around the clearing. The actors use the space at their disposal. The actors of the Mesebolt,
directed by Zita Szenteczki, portray the inhabitants of the Four-Square Round Forest – and the
story itself. They do this by creating a unique, one-time-only and original performance; on the
other hand, they preserve the straight tone and brighten the linguistic inventions of Ervin Lázár’s
narrative. They retain the spirit of the narrative, which is otherwise so easy to misrepresent. 
The puppet theater is one of the best performance spaces these days because you can stage
the Four-Square Round Forest beautifully and accurately.
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