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Propp morfológiája szerint a mesék fontos eleme, 
hogy a főhős – tilalmat megszegve – elhagyja 
a védettséget adó otthont, határátlépést követ el, 
elindul a saját útján. Innen nézve, ha tetszik, 
minden mese a paradicsomból való kiűzetést 
ismétli meg. Ezt a nagy témát állítja különös fény-
törésbe a szombathelyi Mesebolt Bábszínház két 
Madarak voltunk-bemutatója – és az a cigány ere-
detmonda is, amelyből mindkét előadás kivirágzott. 
Mi a kényszer? Mi a szabadság? Mi a tudás? Mi 
a boldogság? A boldogulás? 
Mindkét meseboltos bemutató a cigány eredet-
mondára alapozott – a mondától el is rugaszkodó 
– Galuska László Pál-meséből készült Kovács Géza 
rendezésében, a dramaturg Khaled-Abdo Szaida, 
a zeneszerző Lázár Zsigmond, a tervező Boráros 
Szilárd; vannak azonos szereplők is. Az első 
bemutató ideje 2012 decembere, a második be-
mutatóé 2020 októbere. A két premier között eltelt 
majdnem nyolc év. A mágikus hét évhez is közel 
vagyunk, de a nyolcas által szimbolizált végtelennek 
– a mitológia körben járó idejének – is sok köze 
van ehhez a történethez és az előadásokhoz. Sőt 
van egy közbülső állomás – híd, átvezető szakasz, 
szárnyas ajtó: 2018-ban Kovács Géza a Vojtina 
Bábszínháztól kapott fölkérést a Madarak voltunk 
megrendezésére, ebben az időszakban rajzolódtak 
ki azok a kontúrok, amelyek aztán az új szombathelyi 
előadásban is kijelölik a viszonyítási pontokat, je-
lentéses különbségeket az első és a második 
változat között. És van egy színész – Dénes Emőke 
–, aki mindhárom előadásban szerepet vállalt: 
anno a szombathelyi társulat tagjaként, Debrecenben 
és most Szombathelyen vendégként. Lám, máris 

egy variáció a menni-maradni dilemmájára. 
A Meseboltban tudatosan vállalt és működtetett 
hagyomány – voltaképpen a mindig újramondott, 
az ismétlésben variálódó, tovább élő, kiteljesedő 
mesék létmódjának megfelelően –, hogy egy-egy 
előadást felújítanak, ha eljön az ideje. A Madarak 
voltunk fölragyogtatásának ideje tényleg most jött 
el (hogy miért, arra a válasz maga az előadás). Bár 
az új bemutató annyiban repríz, hogy a történet, 
a keret, a sok mindent meghatározó látvány nem 
változott (de a nüansznyi különbségekre figyelni 
kell). Különben az történik, ami minden klasszikussal 
ezerszer: készül egy újabb, és még újabb előadás. 
Kovács Géza különben sem az a típusú rendező, 
aki kizárólag praktikus okokból próbál meg belelépni 
még egyszer ugyanabba a folyóba (mondván, 
hogy jönnek a bábszínházba az új generációk, bár 
akár ez is lehet erős érv). Az új szombathelyi 
Madarak voltunk-bemutató éppen azt a tételt 
erősíti meg, hogy ugyanaz a meder, ugyanaz a ka-
nyargás – mégsem ugyanaz a folyó. Ugyanaz – és 
nem ugyanaz. A magánmitológia azonban érvényes 
marad, mélyül és erősödik: Kovács Géza – ahogyan 
meséli – egyszer „régen” családi kiránduláson ve-
tődött el a főleg romák lakta Bódvalenkére, a zemp-
léni freskófaluba, ahol emlékei szerint különös fe-
szültség teremtődik a mélyszegénység reményte-
lensége és a házfalakat díszítő képek között. Egy 
faluvégi ház falán látta meg azt a képet és hozzá 
azt a Daróczi Ágnes-verset – „Valaha madarak vol-
tunk…” –, amelyből aztán a régi alkotótárs, Galuska 
László Pál mesét írt, ő pedig (most már harmadszor) 
előadást rendezett. A Mesebolt-történethez (Me-
sebolt-mitológiához) pedig hozzátartozik, hogy 

„A legszívesebben hazamennék, Gergôce” 

(Máriskó)
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a 2012 végén bemutatott Madarak voltunk óriási 
szakmai sikert hozott: Kovács Géza – aki 2009-
ben vette át H. Nagy Katalintól az igazgatói stafétát 
– úgy emlékszik vissza, hogy a megújult társulat 
első átütő sikerét. (Ez a helyzet is hozzáad egy ár-
nyalatot a menni, maradni, vágyakozni tematikához.) 
A pandémia egyelőre bezárta az ajtót a 2020-as 
változat előtt, kevesen láthatták élőben az előadást, 
amely azonban most már az e.színházi repertoárban 
is hozzáférhető. 
A madarak voltunk témájára szájról szájra szálló 
eredetmonda szerint réges-régen a cigányok ván-
dormadarakként szálltak mindig tovább: élelem és 
boldogulás reményében. Egyszer aztán olyan 
bőven termő vidéket találtak, hogy túlságosan jól-
laktak: nem tudtak tovább repülni. Sem másnap, 
sem harmadnap, sem negyednap. Elérkezett az ősz, 
de addigra a madarak elnehezültek, alkalmatlanná 
váltak a repülésre. Bevackolódtak, szárnyuk elcsö-
kevényesedett, lassacskán emberré váltak. De 
a vándorlás ösztöne és a szabadság vágya meg-
maradt bennük: hogy egyszer talán madárrá válnak 

megint. Bár Daróczi Ágnes versében a madárlét 
egyet jelent az „isten tenyerén” való létezéssel, itt 
is földereng a bibliai nagy alaptörténet, csak egy 
kicsit másképpen: az édenkertre emlékeztető 
vidéken jól tartott, gondtalanul repkedő madár 
egyszer csak emberré változik – és ebben a minő-
ségében küzdésre, vándorlásra ítéltetik, kiűzetik 
a paradicsomból, isten tenyeréből. 
Kovács Gézát már az első szombathelyi változatban 
a történet univerzalitása érdekelte. A maga egysze-
rűségében és nagyszerűségében működő tér is 
maga a világ: Boráros Szilárd teremtette világmodell. 
Körszínpad, a szélén csupasz fákkal, középen a má-
gikus, sokfunkciós, piros kocsi – egyfelől a vásárias 
vándorélet magától értetődő jelképe (a jelmezek is 
a múlt század elejének életmódváltó faluját-városát, 
sőt ligeti hangulatát idézik), másfelől meg mindig 
az, ami kell: időkapu, paraván, játéktér. A zene sem 
dísz ezen az előadáson: erős dramaturgiai eszköz 
és érzelmi robbanószerkezet. Az pedig alapvetés, 
hogy a meseboltos színészek jól énekelnek, több 
hangszeren játszanak. A „Hová repülsz, árva madár” 
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nyitódallama olyan mélyrétegeket érint meg az em-
berben, hogy azonnal létrejön az azonosulás, egy 
hullámhosszra kerül színpad és nézőtér (még 
a majdnem nyolc év után újranézett felvétel is 
kiváltja ezt a hatást). A sírást (vagy a sírás vágyát) 
a kellő pillanatban (például a boszorkánypáros ma-
chinációi, az esküvői előkészületek alkalmával) 
vaskos humor oldja föl. A történet az emberéleten 
vezet végig, belehelyezve Máriskó és Gergőce kap-
csolatát a nagy körforgásba: gyerekkor, ifjúkor, fel-
nőttkor, öregkor – tavasz, nyár, ősz, tél. 
Abban az első szombathelyi előadásban Máriskót 
és Gergőcét részben váltott szereposztásban ját-
szották a színészek – gyerekkor: Dénes Emőke, 
Kovács Bálint; ifjúkor, felnőttkor: Kovács Zsuzsanna, 
Takács Dániel; öregkor: Császár Erika, Takács Dániel 
–, háttérbe húzódott az egyéni történet, előtérbe 
került a közös sors. És valahogy – a sírás-nevetés 
hullámvasútjával együtt – mindenestül a mesék, 
a feszültséget végül föloldó akciók eredendő derűje 
aranyozza be az előadást. 
A Vojtina Bábszínház 2018-as Madarak voltunk-
bemutatója hozta meg azt a dramaturgiai (de 

nem csak dramaturgiai) fordulatot, amely szerint 
Gergőt és Máriskót végig ugyanaz a két színész 
játssza (Debrecenben Dénes Emőke és Hajdú 
Péter). Könnyebb is, nehezebb is: kezükben 
a bábok (bunraku) változnak. Egy emberpár sorsát 
követjük, bennük ismerhetünk magunkra. Nem 
lehet elégszer elmondani, hogy a jó gyerekelőadás 
többrétegű: a felnőtteknek is teljes értékű élmény. 
Mégis: ha a 2012-es szombathelyi Madarak 
voltunk gyerekelőadás, a 2020-as (bár ezt is 
4 éven felülieknek ajánlják) még erősebben fel-
nőtteknek szól, úgy nagyon mai, úgy aktuális, 
hogy nem aktualizál. Fájdalmasabb, mint a régi. 
(Ami nem jelenti azt, hogy – visszafelé – a gyerekeknek 
ne adna teljes értékű élményt.) Azok a felnőttek 
még többet kapnak, akik látták a korábbi bemutatót. 
Vagyis azok, akik az új előadás mellett visszanézhetik 
a régit. Mert így szinte kézzel foghatóan megmu-
tatkozik valami: az idő. Bár Kovács Bálint mosolya 
ugyanolyan nyílt és kisfiús, mint volt hét-nyolc éve, 
Kőmíves Csongor komédiás kedve sem hagyott 
alább és Dénes Emőke komoly üdesége sem múlt 
el, mégis. A változás által önmagunkra nézünk – 
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és a változás tudatosítása is hozzáteszi a magáét 
az előadás(ok) jelentéséhez. 
A változás abban is megragadható, hogy az a friss 
szombathelyi társulat, amely a 2012-es Madarak 
voltunk-előadásban ereje teljében megmutatkozott 
(és éveken át sikert sikerre halmozott), az utóbbi 
időben jelentősen átalakult. A 2020-as változatban 
is megvan Kőmíves Csongor – ördögi mutatványos 
és bűbájos öreg csacsi –, megvan Kovács Bálint 
és visszatért Dénes Emőke, de a vendégek mellett 
itt vannak az új társulati tagok: Gyurkovics Zsófia 
meg a Gergőt és Máriskót játszó Lukács Gábor és 
Varga Bori. 
Lukács Gábor – mint jelenség – eleve „felnőttesebbé” 
teszi a játékot, Varga Bori pedig képes arra, hogy 
ámuló, virágszálszerű kislányból szerelmes menyasszony-
nyá, fiatal anyává és csöndben aggódó öregasszonnyá 
lényegüljön át egy óra alatt. A bábok kiteljesítik ezt 
a metamorfózist. Több most az intim, személyes, lehe-
letfinom játék. Menjünk, maradjunk. Mit hagyunk itt, 
mit veszíthetünk. Egy-egy sóhaj száll messzire az új 
változatban: a mi gyerekeink merre járnak a világban; 
végül csak ketten maradtunk. 

A szerkezet – a jelenetek – megegyeznek a két 
előadásban. A virágkergetős gyerekkor, a csodákat 
rejtő, messzire hívó cirkuszi sátor, a kendőszárnyú, 
aranyhajú angyal, Angelika megmentése, a boszor-
kányok kísérlete Gergő elcsábítására (mint a Szent-
ivánéji álom szamárfül-varázslata az Athén melletti 
erdőben), az ördögi kísértés Máriskó (Mária) ajtajában, 
a háború, a visszatérés, az öregség. Angelikát 
mindkét változatban a belül bárányfelhős égboltnak 
álcázott bőröndbe zárja – úgy röpteti, láncon – 
a cirkuszigazgató. Onnan kell kiszabadítani. A bá-
rányfelhőkkel bélelt bőröndben mégis van valami 
megindító, valami nagyon vándorszínházi. Ahol 
nem Bóbita, hanem Angelika igéz szárnyat – és 
nem a malacra, hanem a legszeretnivalóbb öreg 
csacsira, Fürgére. És a lepkeszárnyú csacsi huss, el-
repül. (A bárányfelhőkkel bélelt bőrönd még a 2002-es 
Krétakör-bemutatót, a Leonce és Lénát is idecsempészi 
egy pillanatra – azt a játékosan komoly bőrönd-
báb-színházat, amelynek tétje ismerős: szabadság, 
rabság, boldogság. Mi az élet értelme.) 
A 2012-es Madarak voltunk-bemutató lassan földe-
rengő nyitóképében először csak a harmonikás 
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Takács Dániel van a színen – „Hová repülsz, árva 
madár” –, aztán sorban jönnek a többiek: Kőmíves 
Csongor lazán és vidáman, Császár Erika kapkodó 
és tétova sietséggel, Kovács Zsu, Kovács Bálint, 
Dénes Emőke, Lehőcz Zsuzsa. A mágikus kocsi ke-
rekeire ültetve a színen, bezárt kétszárnyú ajtóként/ka-
puként fordul felénk. Ebből a bőröndös, útra 
készülődő forgatagból válik ki az első Máriskó és 
az első Gergőce: kezdődik a játék. Végig mindenki 
a színen marad: a kitartó figyelem is a mese, a me-
sélés része. Aki hallgatja, élteti a mesét. A történet 
természete szerint – a körszínpadon – körbe ér. 
A 2020-as bemutató lassan földerengő nyitóképében 
a körszínpad szélén az örökös fák, középen a má-
gikus piros kocsi zárt ajtóként fordul felénk. Elöl két 
szék: az egyiken nyitott bőrönd, a másikon bezárt 
bőrönd. Elsőként Máriskó és Gergőce (Mária és 
Gergely) jelenik meg a színen, ünnepélyes ko-
molysággal: útra készülnek. Amikor fölhangzik 
a „hová repülsz, árva madár”, kinyílik az ajtó, 
mögötte összezsúfolódva föltűnik az összes szereplő, 
szól a kórus, szól a hegedű: „Nem az a nap, nem 

az a hold, sosem lesz már az, ami volt…, üresen 
néz rám az égbolt.” Máriskó és Gergőce kézen 
fogják egymást – másik kezükben bőrönd –, és 
belépnek az időkapun. Innen kezdődik a játék – 
tavasz, nyár, ősz, tél –, így válik maga az előadás 
egyetlen, csodálatos, kitáguló pillanattá: visszané-
zéssé és előre nézéssé indulás előtt. Mert menni 
kell. És ebben a „kell”-ben most talán még Weöres 
Sándor Bolerójának nem szűnő lüktetése is benne 
van, hogy „mind elmegyünk”. 
 
(Madarak voltunk – Mesebolt Bábszínház, Szom-
bathely. Írta: Galuska László Pál, Dramaturg: Kha-
led-Abdo Szaida, Tervező: Boráros Szilárd, Zene: 
Lázár Zsigmond, Rendező: Kovács Géza. Játsszák: 
Ács Petra eh., Gyurkovics Zsófia, Kovács Bálint, Kő-
míves Csongor, Lukács Gábor, Varga Bori. Zenei 
közreműködők: Dénes Emőke mv., Keller Dániel 
mv., Bemutató: 2020 október. 
A 2012-es szombathelyi bemutató szereplői: Császár 
Erika, Dénes Emőke, Kovács Bálint, Kovács Zsuzsanna, 
Kőmíves Csongor, Lehőcz Zsuzsa, Takács Dániel)
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According to the ancient oral traditions of the Roma people, the theme, “We were birds” portrays 
gypsies as once having been migratory birds who travelled endlessly in the hope of finding food 
and prosperity. When finally they found a land filled with wonderful things to eat, they gorged 
themselves all day until they were so full they were unable to fly. They did not recover the next 
day, nor the second, third, or fourth. Autumn came, but by then the birds had become so heavy 
they could only lie around. Their wings contracted and slowly they came to have human form. 
Nonetheless the instinct for migration and the desire for freedom remained in them, and they 
hoped that one day they might become birds again. An important element of these tales concerns 
a protagonist who, though violating his people’s laws, leaves the protections of home and sets 
off to find his own path. This theme, as well as the gypsy legends from which both evolved, is 
set in a unique perspective in two productions of We Were Birds by the Mesebolt Puppet Theater 
in Szombathely. The first was presented in 2012 and the more recent in 2020.  
The first performance in Szombathely displayed the director Géza Kovács’ engagement with  the 
universality of the story, as it takes us through human life, placing the relationship between Máriskó 
and Gergőce in the great cycle of childhood, youth, adulthood, old age - spring, summer, autumn, 
winter. The later performance continued to explore such questions as: What is obligation? What 
is freedom? What is knowledge? What is happiness? Prosperity?   
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