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ragadni a nyomorúságokból. Csak egy közelvaló 
tehetné, arról meg nem beszél senki. Csak hihe-
tetlen bír lenni egy isten, aki mindezt megenge-
di. Aki mégis reménykedik benne, annak már a 
tragédiák előtt hitre kellett jutnia valamiképpen, 
másként esélye sincs a kegyelemre. (Ezért kell 
prédikálni.)

Nincs helyes magatartás, viszonyulás mind-
-ahhoz, amit hallottunk. Nincs, aki megszab-
hatná az emberek közül: hogyan kellene, mit 
lehetne tenni az élettel, amikor épp nincs di-
vatban, hanem a halál flangál, masírozik az ut-
cákon, a házakban – mindenütt. Nincs mérce, 
amihez igazodhatnánk, amivel megítélhetnénk 
az emberi sorsot. Puszta tényeket sorolhatunk 
fel, elbeszélhetjük, mi esett meg velünk, anélkül, 
hogy számon kérhetnének bennünket bármiért. 
Még hasonlatot sem találni ezekre az időkre. Ha 
voltak, vannak is elképzelései az embernek a há-
borúkról, mindent ledönt, átfogalmaz az esemé-
nyek száraz felsorolása. A szív már megszakadt, 
a lélek megdermedt, meghalt – csak vegetál 
az ember ebben a testben, ami már nem érez 
semmit.

Ezért aztán másként nem is nagyon lehet 
mindazt elmesélni, ami Polcz Alaine-nel meg-

-történt. Elmondani egy életet a háborúban, egy 
asszony sorsát abban az időben, anélkül, hogy 
megtébolyodna az ember, csak így lehetséges. 
Önmagán kívül, hideg, objektív szemlélettel, 
kettéhasadt tudattal, szárazon felsorolva. Hogy 
lehetne-e nevetni közben? Csak annak, akinek 
még halvány sejtelme sincs, mi eshet meg vele is, 
talán nem is olyan sokára. És a nincs kihez futni, 
kihez menekülni érzés majd őt is kővé dermesz-
ti, az ő szívét is megfagyasztja.

Czegő Teréz úgy meséli el Polcz Alaine tör-
ténetét, mint egy teadélutánon a barátainak. 
Nem tetszést keres, nem együttérzést, csak 
meghallgatást. Hogy elmondhassa az el-
mondhatatlant. Nagylelkű. Megkíméli nézőit, 
hallgatóit a kényszerű sajnálkozástól, a hazug 
együttérzéstől, hiszen tudja: ez lehetetlen. Le-
hetetlen a megértés, a történet, a történelem. 
Felfoghatatlan az EMBER sorsa, az ASSZONY 
sorsa ilyen időkben.

És élünk-e más időkben? A hiábavalóság 
pecsétje rajtunk. Ami volt, meglesz újra. Csak 
ismételni tudja magát az élet. Az ember pedig 
kavarog viharában, mint száradó falevél. Sodró-

dik. Nincs, aki kimentse.
Vagy mégis?
A legtöbb, amit a színész elérhet egy ilyen 

előadással, hogy gondolkodásra készteti a nézőt. 
Saját sorsára irányítja figyelmét, elvonatkoztat-
ni kényszerít, megtanít úgy szemlélni a dolgokat, 
hogy tehessünk valamit, még mielőtt megesné-
nek velünk. Talán ennél többet nem is kívánhat 
egy művész. El lehet nevetgélni, bagatellizálni, 
de a lényeg ugyanúgy érint mindannyiunkat. A 
szörnyűségek velünk esnek meg. Mi vagyunk, 
akiket megerőszakolnak, akivel nem törődnek, 
akit kihasználnak, megvetnek, meg akarnak ölni. 
A mi sorsunk forog kockán minduntalan. A mi 
fejünk felett lóg az a damoklészi kard. Minket 
aláznak meg, a mi testünket, szívünket gyaláz-
zák meg újra és újra. Nem maradsz érintetlen. 
Az asszony sorsa a mi sorsunk. A háború velünk 
történik, a házasságokban velünk packáznak, 
minket vetnek oda koncnak az ebek elé. Nem 
maradsz érintetlen. Te vagy az asszony, a férj, a 
katona, te vagy a háború, a szerelem, az élet. Ve-
led, benned történik meg a megtörténhetetlen. 
Polcz Alaine kitárta életének ajtaját, beengedett 
a házba és elmesélte, ami vele megesett. Cze-
gő művésznő pedig szócsöve lett. Az előadást 
nincs kritikus, aki minősíthetné. A mihez képest 
értelmezhetetlen. Egyet tehetünk: el kell menni, 
meg kell nézni, meg kell hallgatni.

Máriáss Zsolt zongorakísérete, Ligeti György 
zeneművének részleteivel, olyan mértékben 
egy az előadó történetével, ahogy a fa lombja a 
szélnek enged. Tökéletesen belesimul az elmon-
dásba. Alázata társául szegődik az asszonynak. Ő 
az egyetlen.

A Griff Bábszínház 2015/2016-os évadának két 
utolsó bemutatója, a Pintyőke cirkusz, világszám! 
és az Istipisti és a kővirágok több hasonló vonás-
sal is bír, és jól tükrözi az új vezetés törekvéseit. 

Mivel e cikk kereteit meghaladja a teljes évad 
áttekintése, utóbbihoz röviden csak annyit, hogy 
Szűcs Istvánnak kinevezett vezetőként ez volt 
az első teljes évada, de megbízott igazgatóként 
már jóval régebben, 2013 őszétől áll a színház 
élén. 2015-től művészeti vezetőként Bartal Kiss 
Rita csatlakozott a társulathoz, aki korábban két 
alkalommal is rendezett már a színházban: még 
2005-ben, Kovács Géza igazgatósága alatt a 
Kutyaéletet, 2014-ben pedig a Szélszabadítót. Az 
idei évadban az olyan, már klasszikusnak szá-
mító magyar szerzők mellett, mint Lázár Ervin 
és Csukás István, a középgeneráció, a sajnos már 

elhunyt Czigány Zoltán, a fiatalok közül pedig 
Gimesi Dóra egy-egy darabját is színpadra állí-
tották. Nem hiányoztak azonban a repertoárból 
a népmesék sem, utóbbiakat a meghívott Hepp 
Trupp A 3 kismalac és a farkasok című előadása, 
valamint egy különlegesség, az afrikai népme-
séket feldolgozó Nanga és az elefántgyerekek 
képviselte. Cserélődött a társulat egy része, és a 
meghívott alkotók körét is igyekeztek bővíteni. 
Vendégelőadásokkal nyitottak a csecsemőszín-
ház felé, amit majd egy saját bemutató is követ, 
valamint törekedtek arra is, hogy több értékes 
(köztük felnőtteknek szóló) előadást is elutaz-
tassanak Zalaegerszegre.

Visszatérve most már a Pintyőke cirkusz, világ-
szám!-ra és az Istipisti és a kővirágokra, közös 
vonásuk, hogy az egész előadás vagy annak 
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jelentős része egyetlen színészre épül, és így, 
a monodrámákhoz hasonló módon, nagyon 
sok minden egyetlen emberen áll vagy bukik. 
A bábszínház világában persze ez más színhá-
zakhoz képest jóval gyakoribb helyzet, hiszen 
a vásári bábjátékokban is általában egyetlen 
ember játszik el több bábbal több szerepet. A 
bábszínház azonban az utóbbi évtizedekben 
jelentősen átalakult, a bábszínészeknek báb 
nélkül, színészként is ugyanúgy meg kell állniuk 
a helyüket. Így van ez ezekben az előadásokban 
is: az élőjáték vegyül a bábjátékkal. 

Csukás István meseregényében, a Pintyőke 
cirkusz, világszám!-ban egy, a cirkusz világából 
kikopott cirkuszigazgató próbál meg vissza-
térni a manézsba, és új társulatot teremteni a 
hozzá csapódó két kóbor macska, Mirr-Murr és 
Oriza-Triznyák, valamint más állatok segítségé-
vel. A mesét Szabó Attila alkalmazta színpadra. 
A történethez egy cirkuszi kikiáltó stílusában 
keretet is fűzött, emelkedett, régies stílusú és 
vicces, a szövegbe nem illő szavakkal fűszerez-
ve (így kerülnek párba például a mösziők és a 
dossziék). A szöveg másik, visszatérő humorfor-
rása a folyton a Mamucikáját emlegető Pintyőke 
beszédstílusa. A gyerekeknek az ismeretlen sza-
vak nem okoznak zavart, a hangzás és a szöveg-
környezet mindezen átsegíti őket. 

A játékteret a lendvai Sinkó Szabina, a Pupil-
la Bábszínház alapítója tervezte. A forgatható, 
cirkuszi sátrat, házat és vándorszekeret egya-
ránt megtestesítő szerkezet remek, szemet gyö-
nyörködtető alkotmány. Megteremti a cirkusz 
hangulatát, és a kisebb-nagyobb rekeszek-abla-
kocskák folyamatos benépesülése a cirkuszi tár-
sulat folyamatos épülését is jelzi. Sipos Katalin 
ötletes, kedves bábjai jól illenek Csukás István 
világához. 

Bartal Kiss Rita rendező aprólékos gonddal 
építi fel az előadást, és jól él a díszlet adta 
lehetőségekkel is. Érdekes, ahogy a cirkusz és 
a színház illúziója elkülönül. Míg Pintyőke a 
teljes illúzióért küzd, a színház itt bátran lelep-
lezi önmagát. A díszletet vagy az egyes bábo-
kat mozgató Hettinger Csaba többször kilép 
a közönség elé, nyilvánvalóvá téve, mi zajlik a 

„színfalak” mögött. 
És ezzel eljutottunk Kosznovszky Márton-

hoz, aki nyolc szerepet (narrátor, cirkuszigaz-
gató, állatok) játszik egyszerre. Mackós, sza-
kállas-szemüveges, nyugodt alkatához nem a 
harsány kikiáltó, hanem a higgadt mesélő áll 
közelebb. Ezzel a kiegyensúlyozott, komótosan 
tempós habitussal fel tudja kelteni és meg is 
tudja tartani a figyelmet – és még jól is énekel. 
Az előadást a premieren és a 20. alkalom kör-

nyékén is láttam, így tapasztaltam, hogy ahogy beérett 
az előadás, ez a jelenlét jóval magabiztosabb lett. Játé-
ka nem átütő erővel, de megbízható minőségben járul 
hozzá, hogy egy míves, átgondolt előadást láthasson a 
közönség.

Gimesi Dóra meséjének, az Istipisti és a kővirágoknak 
egy olyan királyfi a főhőse, aki valósággal irtózik a 
hagyományos királyfi szereptől. Annál szenvedélye-
sebben vonzódik a kövekhez. Habitusában is erősen 
eltér a klasszikus mesékben megszokott királyi sarjak-
tól: nem kimondottan daliás, inkább félénk, bizonyta-
lan fiú, aki csak abban biztos, hogy uralkodás helyett 
kövekkel, na meg Zsuzsi királylánnyal foglalkozna egész 
életében. Eredetileg ez a mese is a Csomótündér című 
mesekönyvben jelent meg, akárcsak a Tíz emelet bol-
dogság, amiből Kovács Petra Eszter rendezett előadást 
a Budapest Bábszínházban, olyan sikerrel, hogy az 
előadás megkapta a 8. Gyermek- és Ifjúsági Színházi 
Szemle fődíját, de jelölték kritikusdíjra is, és a főszerep-
lőt, Hannus Zoltán is díjazták. 

Bevált csapaton ne változtass – gondolhatták a 
színházban, amikor most, az újabb Gimesi Dóra-me-
séhez ismét Veres András készítette a színpadi adap-
tációt, Teszárek Csaba a zenét, és Kovács Petra Esztert 
kérték fel a rendezésre. (A díszlettervező azonban ott 

Grosschmid Erik volt, Egerszegen viszont a rusztikus 
összhatású, kövekkel „berendezett” tér Polgár Péter 
munkája.) 

Az Istipistit játszó Fritz Attila az előadás első részé-
ben egymaga van a színpadon. A királyi szülők arcképét 
egy különös, esernyővázra emlékeztető szerkezettel 

„lógatja be” maga elé, és úgy beszélget velük, hogy – 
úgynevezett muppet technikával – az ujjaival mozgatja 
az arcvonásaikat. Ennél a jelenetnél a bemutatón egy 
idő után egy kisgyerek közbeszólt, hogy mikor jön 
már valaki más szereplő – jelezve azt, amit felnőttként 
is éreztünk: a kezdeti újszerűség után ez a megoldás 
hamar elveszti érdekességét. Amikor – a bemutató 
után három héttel – másodszor láttam az előadást, a 
jelenet már rövidebbnek és jóval frappánsabbnak tűnt. 
Az előadás további részében a színészi játék mellett 
már a tárgyanimáció dominál: a színészek (Fritz Attila 
mellett a Zsuzsi királykisasszonyt játszó B. Szolnok 
Ágnes) az emberszerep mellett köveket mozgatnak és 
személyesítenek meg, emberi karakterrel felruházva 
azokat. Van flegma kamasz kockakő, idegbeteg achát, 
romantikus antimonit stb. 

Hasonlóan a Pintyőke cirkusz, világszám!-hoz, a fősze-
replőnek itt is több karaktert kell megformálnia, és az 
előadás jelentős részében egyedül van a színpadon. 
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jelentős része egyetlen színészre épül, és így, 
a monodrámákhoz hasonló módon, nagyon 
sok minden egyetlen emberen áll vagy bukik. 
A bábszínház világában persze ez más színhá-
zakhoz képest jóval gyakoribb helyzet, hiszen 
a vásári bábjátékokban is általában egyetlen 
ember játszik el több bábbal több szerepet. A 
bábszínház azonban az utóbbi évtizedekben 
jelentősen átalakult, a bábszínészeknek báb 
nélkül, színészként is ugyanúgy meg kell állniuk 
a helyüket. Így van ez ezekben az előadásokban 
is: az élőjáték vegyül a bábjátékkal. 

Csukás István meseregényében, a Pintyőke 
cirkusz, világszám!-ban egy, a cirkusz világából 
kikopott cirkuszigazgató próbál meg vissza-
térni a manézsba, és új társulatot teremteni a 
hozzá csapódó két kóbor macska, Mirr-Murr és 
Oriza-Triznyák, valamint más állatok segítségé-
vel. A mesét Szabó Attila alkalmazta színpadra. 
A történethez egy cirkuszi kikiáltó stílusában 
keretet is fűzött, emelkedett, régies stílusú és 
vicces, a szövegbe nem illő szavakkal fűszerez-
ve (így kerülnek párba például a mösziők és a 
dossziék). A szöveg másik, visszatérő humorfor-
rása a folyton a Mamucikáját emlegető Pintyőke 
beszédstílusa. A gyerekeknek az ismeretlen sza-
vak nem okoznak zavart, a hangzás és a szöveg-
környezet mindezen átsegíti őket. 

A játékteret a lendvai Sinkó Szabina, a Pupil-
la Bábszínház alapítója tervezte. A forgatható, 
cirkuszi sátrat, házat és vándorszekeret egya-
ránt megtestesítő szerkezet remek, szemet gyö-
nyörködtető alkotmány. Megteremti a cirkusz 
hangulatát, és a kisebb-nagyobb rekeszek-abla-
kocskák folyamatos benépesülése a cirkuszi tár-
sulat folyamatos épülését is jelzi. Sipos Katalin 
ötletes, kedves bábjai jól illenek Csukás István 
világához. 

Bartal Kiss Rita rendező aprólékos gonddal 
építi fel az előadást, és jól él a díszlet adta 
lehetőségekkel is. Érdekes, ahogy a cirkusz és 
a színház illúziója elkülönül. Míg Pintyőke a 
teljes illúzióért küzd, a színház itt bátran lelep-
lezi önmagát. A díszletet vagy az egyes bábo-
kat mozgató Hettinger Csaba többször kilép 
a közönség elé, nyilvánvalóvá téve, mi zajlik a 

„színfalak” mögött. 
És ezzel eljutottunk Kosznovszky Márton-

hoz, aki nyolc szerepet (narrátor, cirkuszigaz-
gató, állatok) játszik egyszerre. Mackós, sza-
kállas-szemüveges, nyugodt alkatához nem a 
harsány kikiáltó, hanem a higgadt mesélő áll 
közelebb. Ezzel a kiegyensúlyozott, komótosan 
tempós habitussal fel tudja kelteni és meg is 
tudja tartani a figyelmet – és még jól is énekel. 
Az előadást a premieren és a 20. alkalom kör-

nyékén is láttam, így tapasztaltam, hogy ahogy beérett 
az előadás, ez a jelenlét jóval magabiztosabb lett. Játé-
ka nem átütő erővel, de megbízható minőségben járul 
hozzá, hogy egy míves, átgondolt előadást láthasson a 
közönség.

Gimesi Dóra meséjének, az Istipisti és a kővirágoknak 
egy olyan királyfi a főhőse, aki valósággal irtózik a 
hagyományos királyfi szereptől. Annál szenvedélye-
sebben vonzódik a kövekhez. Habitusában is erősen 
eltér a klasszikus mesékben megszokott királyi sarjak-
tól: nem kimondottan daliás, inkább félénk, bizonyta-
lan fiú, aki csak abban biztos, hogy uralkodás helyett 
kövekkel, na meg Zsuzsi királylánnyal foglalkozna egész 
életében. Eredetileg ez a mese is a Csomótündér című 
mesekönyvben jelent meg, akárcsak a Tíz emelet bol-
dogság, amiből Kovács Petra Eszter rendezett előadást 
a Budapest Bábszínházban, olyan sikerrel, hogy az 
előadás megkapta a 8. Gyermek- és Ifjúsági Színházi 
Szemle fődíját, de jelölték kritikusdíjra is, és a főszerep-
lőt, Hannus Zoltán is díjazták. 

Bevált csapaton ne változtass – gondolhatták a 
színházban, amikor most, az újabb Gimesi Dóra-me-
séhez ismét Veres András készítette a színpadi adap-
tációt, Teszárek Csaba a zenét, és Kovács Petra Esztert 
kérték fel a rendezésre. (A díszlettervező azonban ott 

Grosschmid Erik volt, Egerszegen viszont a rusztikus 
összhatású, kövekkel „berendezett” tér Polgár Péter 
munkája.) 

Az Istipistit játszó Fritz Attila az előadás első részé-
ben egymaga van a színpadon. A királyi szülők arcképét 
egy különös, esernyővázra emlékeztető szerkezettel 

„lógatja be” maga elé, és úgy beszélget velük, hogy – 
úgynevezett muppet technikával – az ujjaival mozgatja 
az arcvonásaikat. Ennél a jelenetnél a bemutatón egy 
idő után egy kisgyerek közbeszólt, hogy mikor jön 
már valaki más szereplő – jelezve azt, amit felnőttként 
is éreztünk: a kezdeti újszerűség után ez a megoldás 
hamar elveszti érdekességét. Amikor – a bemutató 
után három héttel – másodszor láttam az előadást, a 
jelenet már rövidebbnek és jóval frappánsabbnak tűnt. 
Az előadás további részében a színészi játék mellett 
már a tárgyanimáció dominál: a színészek (Fritz Attila 
mellett a Zsuzsi királykisasszonyt játszó B. Szolnok 
Ágnes) az emberszerep mellett köveket mozgatnak és 
személyesítenek meg, emberi karakterrel felruházva 
azokat. Van flegma kamasz kockakő, idegbeteg achát, 
romantikus antimonit stb. 

Hasonlóan a Pintyőke cirkusz, világszám!-hoz, a fősze-
replőnek itt is több karaktert kell megformálnia, és az 
előadás jelentős részében egyedül van a színpadon. 
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Fritz Attila csodálkozó szemű, a kőrengetegben 
tétován vándorló Istipistije sárga kabátjában és 
pilótasapkájában kicsit emlékeztet A kis herceg 
magányos alakjára. Néha azonban nehéz eldön-
teni, hogy a karakter vagy a színész tétovaságát 
látjuk a színpadon. Az utóbbit erősíti, hogy Fritz 
Attila a daloknál sem túlzottan magabiztos. Ami-
kor B. Szolnok Ágnes energikus, tűzről pattant 
Zsuzsi királykisasszonya is jelen van, az előadás 
jobban működik. Persze, mindez beleillhet a 
rendezői koncepcióba is, hogy a szereplők egye-
dül elveszettek, csak közösen teljesek – ezek a 
bizonytalanságok mégsem tesznek jót az előa-
dásnak. Az azonban tény, hogy másodszori meg-

nézésre az Istipisti is sokkal jobb formát muta-
tott, mint a bemutatón. És az is, hogy ebben az 
esetben is jó alapanyagból, minőségi munkára 
törekedve dolgoztak. 

Mindkét előadás azt tükrözi, hogy a Griff Báb-
színház az (újra)építkezés fázisában van, és hogy 
biztos alapokra, kövekből akarnak építeni. Hogy 
mindehhez a nézőket is partnernek tekintik, azt 
egy kedves gesztussal jelzik: az előadások után 
mindenki kap egy kör alakú, öntapadós, színes 
matricát, amit a lépcsőfeljáróban oda ragaszt fel, 
ahová csak akar. Az évad végére kiszínesedett 
a lépcsőház. Mi pedig várjuk, hogy az alapozás 
után jövőre hogyan folytatódik ez az építkezés.

Hírek

Tóth Imre negyedik kötetének 
bemutatója
Április 5-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében mutatták be munkatársunk, 
Tóth Imre legújabb, Exit című verseskönyvét. A szerzővel Payer Imre, József Attila-díjas költő beszél-
getett, a kötetből Czegő Teréz, a Hevesi Sándor Színház művésznője olvasott fel. 

Vers-Tér-Kép és Tarantella
A Költészet Napjához kapcsolódva, április 9-én komplex programmal várta a zalaegerszegi közön-
séget a Keresztury Dezső VMK, a Pannon Tükör szerkesztősége és a szervező Magyarucca Egyesület. 
A rendezvény nyitányaként Szemes Péter irodalomtörténész értékelte a Vers-Tér-Kép pályázatra 
beérkezett, a szerzők kedves településeiről, lakóhelyéről szóló szövegeket, és a zsűri – melynek la-
punk képviseletében Tóth Imre és Pénzes Csaba is tagja volt – díjakat adott át a legjobbnak ítélt 
versek alkotóinak. Ezt követően Németh Miklós grafikusművész tartott a Gönczi Galériában látható, 
Árnyak című kiállításán szubjektív tárlatvezetést, végül Kaj Ádám Tarantella című darabját tekint-
hette meg a szépszámú érdeklődő. A Dukai Takách Judit (Bilicsi Mónika) és Lónyay Erzsébet – Psyché 
(Vámos Vica) képzelt találkozásáról szóló előadást a szerző rendezte.

Maratoni versolvasás
Április 11-én egész napos versolvasásra várta a zalaegerszegieket a Díszpinty Gasztro Bárba a Keresz-
tury Dezső VMK Családi Intézete. A rendezvényen lapunk képviseletében több szerkesztő és szerző – 
Varga Zoltán, Tóth Imre, Lackner László, Szemes Péter és Turbuly Lilla – is megosztotta a közönséggel 
kedves szövegeit.

Megnyílt a Babits Emlékév
A Babits Emlékév nyitányaként – melynek keretében lapunk főszerkesztője, Kaj Ádám új, a költőről 
írt drámáját is bemutatják majd – az esztergomi Babits Emlékbizottság az alábbi közleményt adta 
ki:

2016. április 22. 

„Tavaszi verses nyitány” 

„…este a kávéházban Bányai Kornél, a kiváló fiatal költő 
üdvözöl, aki itt tanárkodik. 
A múlt lelkét beitta ez a föld, s talán majd táplálni fogja 
vele, fiatal festőkön s költőkön keresztül, a jövő lelkét is: 
erre harsanjatok, esztergomi tósztok!”

(Babits Mihály: Esztergomi riport)


