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Andersen meséit gyermek- és bábszínházaink 
folyamatosan játsszák – és ezért folyamato-
san újraíratják. Ha csak az idei ősz-tél bemu-
tatóit nézzük: A vadhattyúkból a kecskeméti 
Ciróka Bábszínházban készült egy moderni-
zált változat; A rendíthetetlen ólomkatonát e 
cikk írása idején próbálják a pesti Hatszín Te-
átrumban, készülve a decemberi bemutatóra; 
Egerszegen pedig Pöttöm Panna történetével 
ismerkednek a gyerekek. A jó százötven éve 
született mesék átírásakor módosulnak a 
hangsúlyok, bizonyos motívumok el is ma-
radhatnak, mások több súlyt kapnak.

Így van ez Kolozsi Angéla szövegkönyvé-
ben is. A szerző színészként, rendezőként és 
íróként egyaránt a bábos szakma ismert és 

elismert személyiségei közé tartozik. A vad-
hattyúk átiratában, az egyetlen hattyúra kon-
centráló kecskeméti előadásban gonosz mos-
tohaként szerepelt, itt viszont a női szerepeket 
újragondoló meseátíróként vett részt az alko-
tói folyamatban. Pöttöm Panna születésének 
körülményeit (édesanyja hiába szeretné, nem 
születik gyermeke, Pannát egy javasasszony-
tól kapott árpaszemből kinőtt virágban talál-
ja) itt nem ismerjük meg, édesanyja sem sze-
repel az előadásban, kész emberkeként buk-
kan elő egy szobanövény lombjából. (Ez az itt 
elmaradt vonulat egyébként egy felnőtteknek 
szóló mese alapja lehetne, hiszen a gyermek-
telen nők, párok lehetőségei, és az egyház, a 
politika és a társadalom erre a problémára 

adott válaszai is megérnének egy feldolgo-
zást.) Mégsincs hiányérzetünk, mert Veres 
András rendezésének az az alaphelyzete, hogy 
két fiatal játszik egy szobában, és az ott lévő 
berendezési tárgyak, no meg a fantáziájuk se-
gítségével építik fel a mese világát. Vagyis az ő 
játékuk teremti meg Pöttöm Pannát. 

Aki már az első dalában olyan kérdéseket 
vet fel saját magáról és általában a létezésről, 
amelyek a gyerek és a felnőtt nézőnek egya-
ránt fontosak. Ki vagyok? Honnan jövök? Hol 
a helyem ebben a világban? De nem csak az 
elsőre, Kolozsi Angéla valamennyi dalszöve- 
gére elmondható, hogy igényesek, egyszerre 
szólnak az előadás elsődleges közönségéhez, 
az óvodásokhoz, és a felnőtt nézőhöz. 

Ahogy haladunk előre a mesében, egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy az alkotók mind-
két korosztályra gondoltak, amikor napjaink 
egyik sokat vitatott kérdését, a nők helyze-
tét, a saját életükről való döntés szabadságát 
hangsúlyosan szőtték bele a mesébe. Pöttöm 
Pannát (már az eredeti mesében is) mindenki 
feleségül akarja venni: a varangy, aki először 
elrabolja, a fiának szánja; az egér, akinél me-
nedéket talál, gazdag vakond szomszédjá-
nak. Hogy Panna mit szeretne, az senkit sem 

érdekel. Az átírt mesében a lány sokáig nem 
meri a saját útját járni, a kötelességtudat és a 
hálaérzet lebéklyózza egy számára keserves 
élethelyzetben, míg végre mer dönteni a saját 
sorsáról. 

Sinko Szabina tervező egy virágos tapétá-
ba burkolt szobabelsőbe helyezte a játékot, 
a két színész (Fekete Ágnes és Tóth Mátyás) 
ugyanilyen virágmintás inget visel. Egy asztal, 
két szék, két cserepes növény és egy fehér zo-
máncos lavór alkotja a díszletet. Az egérlyukat, 
vakondjáratot az asztal alatt két kinyitható 
ajtócska jelzi. Minden olyan, mintha igazi len-
ne. A virágok a tapétán, a műanyag levelek a 
műanyag cserépben. De az igazi világ a mese 
szerint nem bent, a szobában, hanem kint, az 
ajtón, ablakon túl van. A zárt belső tér egyben 
a szabadság és a személyiség korlátait is jel-
zi. Panna akkor tud innen kiszabadulni, akkor 
jut ki a napfényre, valódi virágok, felhők közé, 
amikor eljut addig, hogy vállalja a szabadság 
kockázatát és a saját döntéseit, még azon az 
áron is, ha ezzel csalódást vagy bánatot okoz 
valakinek. 

Az állatbábok nem térnek el radikálisan az 
állatok megszokott ábrázolásától. A lepke 
kifejezetten szép és légies, a varangy meg-
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lehetősen csúf, a vakond és az egér figurája 
is hajaz a mesékben megszokottra. Nem így 
Pöttöm Panna. A feje a testéhez, cérnavékony 
lábacskáihoz képest aránytalanul nagy, mint 
a kisbabáké, arca sápadt, haja kék harangvi-
rág. Leginkább a japán képregényekből ismert 
mangafigurákra emlékeztet. Nem felel meg 
a hagyományos, mesés-királylányos szép-     
ségideálnak, és ez már csak azért is határozott 
alkotói döntés, mert az előadásban gyakran 
emlegetik, hogy milyen szép. Így hangsúlyt 
kap, hogy nem csak egyféle szépség létezik, 
de az is, hogy Pöttöm Panna kérői a külső 
alapján ítélnek, Pannát nem a jelleme-tulaj-
donságai, vagy nem a köztük kialakult vonza-
lom, szeretet miatt, hanem a szépsége okán 
szeretnék feleségül venni, hogy ezzel saját 

presztízsüket növeljék. A tündérkirályfit, aki-
vel a mese végén megszeretik egymást, hozzá 
nagyon hasonló bábbal keltik életre. Köztük 
két egyenrangú, egymáshoz sok tekintetben 
hasonló ember vonzalma működik. 

A bábhasználatban egy dolgot gondolok 
kérdésesnek: Pöttöm Panna bábuja kifejezet-
ten kislánynak néz ki, apró termete adott, de 
az arca is kislányarc. A koráról nem esik szó az 
előadásban, a történet jelentős része viszont a 
férjhezmenetele körül forog. Így a felnőtt né-
zőben a gyerekkorukban férjhez kényszerített 
indiai kislányok helyzetét is felidézi, és ud-
varlóival kapcsolatban is felmerülnek a Btk-
ba ütköző kételyek. Persze, lehet, hogy csak 
a mostanában napvilágra kerülő, abúzusról 
szóló történetek sokasága tesz érzékenyebbé 
erre a kérdésre, mindenesetre, ha megemlí-
tenék Panna életkorát, feloldódhatna ez az 
ellentmondás, amit így a színésznő és a báb 
egysége tud – részben – feloldani.  

A két színész, Fekete Ágnes és Tóth Mátyás 
játéka élő példa arra, mi mindent kell tud-
ni manapság egy „bábszínésznek”. A bábok 
mozgatása mellett, ami önmagában sem egy-
szerű feladat, hiszen tucatnyi szereplőt kell 
kettejüknek megjeleníteni, egyik szerepből 
másodpercek alatt a másikba átlépni, lega-
lább olyan fontos a színészi játék, a mozgás és 
az ének is. Ebben éppen olyan ügyesek. A szo-
bának berendezett színpadi térben pontos 
koreográfia szerint kerülik az asztalt és egy-
mást, teszik ide vagy oda a szobanövényeket 
vagy a lavórt, másznak ki és be az egérlyukba. 
Mindehhez Gyulai Csaba zenéje biztosít han-
gulatos, kifejező hátteret. A színészek hiteles, 
önazonos jelenléte, koncentrált és mégis fel-
szabadult játéka a gyerekközönséget is meg-
nyeri magának. 

A Pöttöm Panna jó példa arra, hogyha értő 
kézzel, bátran nyúlnak a klasszikus mesékhez, 
friss, új gondolatokat is felvető előadások szü-
lethetnek, anélkül, hogy a mese elvesztené 
eredeti ízét, báját, amiért generációk kedvenc 
olvasmánya tudott lenni. 

Hazánkban Szent Lukács, a festők védőszent-
jének napján, október 18-án ünnepeljük a Ma-
gyar Festészet Napját 2002 óta. E jeles nap 
alkalmából nyílt kiállítás a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben, a Vitrin Művészeti 
Egyesület szervezésében. A kiállításon tizen-
hat, Zalaegerszeg városához szorosan kötődő 
képzőművész alkotásai kerültek bemutatás-
ra. A 80-as évek végén országszerte megfo-
galmazódott egyfajta igény helyi művészeti 
egyesületek megszervezésére. Az elsők közt 
jött létre Zalaegerszegen és környékén alkotó 
művészek összefogásával a ZalaArt Egyesület, 
mely több évtizedes működés, majd átalaku-
lás után 2016-ban indult újra, Vitrin Művésze-
ti Egyesület néven. 

Ahhoz, hogy a kiállításon szereplő tizenhat 
– különböző érdeklődésű, valamint különbö-
ző technikával és stílusban alkotó – művész 
munkái között megtaláljuk a koherens kap-
csot, kicsit mélyebbre kell ásnunk. A kiállított 
munkák elsősorban nem a valóságra reflek-
tálnak, annál mélyebb, filozofikusabb tar-
talommal bírnak. Viszonylag nagyobb teret 
kapnak a vallási témák, melyek közül az egyik 
kiemelkedő munka Buday Mihály Triptichonja. 

A triptichon, mint olyan, egy archaikus forma a 
festészet világában, gondoljunk csak a közép-
kori szárnyas oltárokra, melyek egy középső 
fő, és két kisebb képből állnak. Buday azonban 
szakít a hagyományokkal, mind formájában, 
mind pedig narratívájában megbomlik a hie-
rarchikus elrendezés. A ciklus képein szereplő 
alakok mintha egy fátyolszerű vízióból tűn-
nének elő, körvonalaik el-, illetve összemo-
sódnak. Az alakok nem vesznek részt közös 
cselekményben, egymásmellettiségük inkább 
szimbolikus. A szereplők kiléte nem egyér-
telmű, tárgyi attribútumaik hiányoznak, Szűz 
Mária vagy Jézus alakját is csak a viseletük ha-
gyományos ábrázolásmódja miatt ismerjük 
fel. A triptichon formai megmunkálása akár 
elnagyoltnak is tűnhetne – látszódó faerezet, 
képkeret és deszkadarab hozzáillesztése –, de 
az ecsetkezelésnek, a fény-árnyék játéknak, 
valamint az arany, a barna és a mélykék színek 
használatának köszönhetően a kép mégis na-
gyon elegáns, magasztos összbenyomást kelt.

Hasonlóan archaikus témát dolgoz fel Bu-
daházi Tibor Ikonoztáz című munkájában. En-
nek a képnek a felépítése jóval egyszerűbb: 
hat sorban, soronként 15 szent vonul fel egy-
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