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Babaróka, 2019. R: Ellinger Edina, T: Bartal Kiss Rita, Z: Tallér Zsófia
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Jászay Tamás

CSALÁD I  KÖRÖKBEN

T A V A S Z I  P R E M I E R E K  A  C I R Ó K A  B Á B S Z Í N H Á Z B A N

A 2018/2019-es évad tavaszi Ciróka-premierjeit mint-
ha egy láthatatlan dramaturg rendezte volna szépen
egymás mellé: a tematikájukban lazán érintkező
előadások így okoztak örömet a motivikus ismét-
lődésekre érzékeny laikus és profi nézőnek egyaránt.
A feltűnő hasonlóság egyben felhívás keringőre
a krónikás számára, hiszen érdemes lajstromba
szedni, ki milyen megoldásokat talált a gyökerükben
azonos problémákra és kérdésfelvetésekre. 
A Kiss Judit Ágnes által jegyzett Babaróka és Ko-
lozsi Angéla Eddmeglevese gyakorlatilag ugyan-
abban, de legalábbis nagyon hasonló közegben
mozgolódik. Az anya, apa, gyerek trió az otthon-
munkahely-játszótér Bermuda-háromszögében
bolyong, és míg a Babaróka címszereplő kisrókája
olyan életképekben érzi magát igazán jól, amelyek
legtöbbje a hagyományos családfogalomról szóló
tankönyvben is megállná a helyét, addig az Edd-
megleves Lenkéje a saját napi- és életrendjükre
túlságosan rágörcsölő szülőknek az egy szem
gyermekük irányába el-ellankadó figyelme miatt
a konyhaasztal alatt keveredik látszólag rossz
társaságba. 
Az évad utolsó két premierje külföldi alapanyagból
indult ki. A népszerű svéd gyerekkönyvsorozat egyik
epizódja alapján készült Pettson és Findusz – A vá-
ratlan vendég című előadásban a bábszínházat új
terepként megtapasztaló fiatal rendező, Widder Kris-
tóf, ha úgy tetszik, köztes, mert ember és állat
közötti családi viszonyrendszert vázol fel, hatékonyan
elbizonytalanítva minket afelől, ki viseli kinek a gond-
ját. A Ciróka évek óta szólítja meg a kamasz és
fiatal felnőtt közönségét tantermi, illetve a tinéd-
zsereket foglalkoztató gondokra összpontosító elő-
adásaival. A sorozattá izmosodó vállalás gazdája,
Ivanics Tamás ezúttal klasszikus felnövéstörténetet
áramvonalasított, amikor háromszereplős Hamletet
rendezett, benne a dán uralkodói dinasztia belügyeit
átültetve napjaink formanyelvére. 

Mintaróka 
Kiss Judit Ágnes Babarókája első ránézésre igazi jó
gyerek, olyan, amilyet elképzelni se nagyon lehet.
Csendes, halkszavú, kisigényű, anyára és apára rög-
tön és – többnyire – kötözködés és ellenvetés
nélkül hallgat. Na jó, ez utóbbi nem teljesen igaz,
mindenesetre az egészen biztos, hogy olykori lát-
ványos hangulatingadozásai ellenére igencsak sze-
rethető és szeretetre méltó figura, aki ráadásul
mindannyiunk számára nagyon ismerős a maga
hibáival együtt. (A szerzőnek a Pagonynál megjelent
Babaróka-könyvei is éppen emiatt méltán népsze-
rűek a kisgyerekes szülők körében.)
Hogy az előadás edukációs szándéka mennyire
nyílt és őszinte, a részletekre figyelve azonnal világos
lesz. Ott van például az egymástól független, ám
a család napi rutinja miatt ismétlődő motívumokat
bőségesen tartalmazó epizódokat lazán egymás
mellé kapcsoló szereplő, a földigiliszta alias Gilike.
Nem szép, nem vonzó (vagyis hát nem feltétlenül
látjuk annak), de hasznos, tudtuk meg korán Ba-
baróka anyukájától. A kölyök gyorsan tanul: a frissen
megszerzett és belsővé tett tudást a következő je-
lenettől már terjeszti is saját köreiben. 
A biztonságos, idilli otthon után a kölyökőrző, vagyis
az ovi elsőre egy cseppet félelmetes helynek tűnik:
hiába várja nagyon Babaróka az egésznapos játékot,
a kapuban mégis inába száll a bátorsága. A szoron-
gásoldásban remekül teljesít az óvónéni, vagyis a Sétáló
tulipán, aki azonnal tudja, mit és hogyan kell mondania
az új vendégnek. Babaróka a kortársaira is némileg ri-
adtan tekint – az előadás plasztikusan láttatja, hogy
a minket körülvevő világ hangos, kusza és kaotikus,
amelyben nem könnyű feladat értelmet találni. Mert
a többi kölykök beviharzanak, értelmetlen és érthetetlen
dolgokat csinálnak, aztán ugyanolyan hirtelen tűnnek
el, mint ahogy megjelentek: ki érti ezt?! A kezdeti gu-
bancok az előadás végére megnyugtatóan elsimulnak,
amikor közösen buliznak a csemeték. 
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Igen, végig a Babaróka szemével látjuk és fülével
halljuk a külvilágot, a fura felnőtteket és a Baba-
rókáéhoz hasonló mikrovilágokban közlekedő
kortársakat, a címszereplő kisebb-nagyobb prob-
lémái így aztán könnyen válnak a mi gondjainkká
is. A markáns és következetesen megtartott né-
zőpont teszi lehetővé, hogy a célcsoport, vagyis
az óvodás korosztály speciális látás- és gondol-
kodásmódjába érvényes betekintést kapjunk. Ér-
demes a szöveg belső időkezelését megfigyelni,
vagyis azt, ahogy a legkisebbek nem hosszú, li-
neáris folyamatokban, okban és okozatban, hanem
inkább pontszerű, rövid lefutású epizódokban
gondolkodnak, ugyanakkor felismerve és azono-
sítva az ismétlődő mintázatokat a történetben.
Az előadást nézve érdekes kettős játék tanúi va-
gyunk, hiszen felnőtt fejjel tudatában vagyunk,
úgymond, az érem másik oldalának is; átérezzük,
amikor a boltban hisztiző Babaróka miatt az anya
legszívesebben elsüllyedne, de pontosan értjük
a lefektetés körüli, erős fokozással megrajzolt,
végtelenített hercehurcát. 

Ezt a jelenetet amúgy is érdemes kiemelni, mert
az általam látott előadáson a nézőtéren ülő ovis
korcsoport kitörő lelkesedéssel és csillapíthatatlan
visítással fogadta a szcénát. A ’kérek még egy
mesét’, az ’éhes vagyok’, a ’szomjas vagyok’, a ’pisilni
kell’, a ’félek a sötétben’ csupa-csupa ismerős, egy-
máshoz szorosan kapcsolódó panel, amely szépen
rakódik egymásra, egészen a robbanásig, amikor
a Mamaróka szájából valami visszavonhatatlan
csúszik ki – a hirtelen megszeppenés közös a né-
zőtéren és a színpadon. 
Igen, ebből meg mi, felnőttek tanulhatunk sokat,
például azt, hogy számoljunk el legalább tízig,
és csak utána szólaljunk meg. És persze az anya
rögtön helyesbít: ebben a kedvesen csordogáló
mesében nincs helye komoly, feloldhatatlan konf-
liktusoknak. A szöveg rendre fellebbenti a fátylat
a mélyben meghúzódó problémákról (így például
arról, hogy az egymást rajongva szerető szülők
is bizony néha ingerülten reagálnak a másikra),
de a következő fuvallat már jótékonyan vissza is
ejti a tarka kendőt, azaz minden ellentét gyorsan
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elrendeződik. Egy újabb példa: a nagycsoportosok
nem válogatnak az eszközökben, ha a csúszda meg
a libikóka elfoglalásáról van szó. A komoly hivatás-
tudattal rendelkező óvónő azonban ezúttal is a hely-
zet magaslatán áll, amikor a diverzáns elemeket
ügyes trükkel távolítja el, bónuszként pedig senki
se érzi magát se megalázva, se legyőzve. 
A tervező Bartal Kiss Rita a történet léptékéhez
mérte a nagyszínpad közepére helyezett, széles
peremmel rendelkező, lyukas kör formájú, körbe-
forgatható, a négy játszó által a kör közepéről be-
lakott és mozgatott teret. Az egyszerre stilizált és
konkrét elemekkel rendelkező tér – a Babarókához
méretarányos babaház illik – előttünk elevenedik
meg, amikor a nyitó képben, Tallér Zsófia csengő-
bongó mesezenéjére a játszók berendezik a gye-
rekszoba, a nappali, a bolt, a játszótér jelzésszerű
tárgyaival. A Két szál pünkösdrózsa vezérmotívuma
vissza-visszaköszön: az ábrándos, álmodozó kisróka
kedvenc, maga képére is átformált dala ez. A nyurga,
hosszúkás testű rókák és a többi kisállat hátulról
mozgatott, egyszerűsített bunrakubáb, gömbölyded,

mosolygós formákkal, élénk színekkel. Az egyen-
feketével láthatatlanná tett játszók (Krucsó Júlia Rita,
Lendváczky Zoltán, Nyirkó Krisztina, Szörényi Júlia)
minden elemében ismerős, mégis eredeti világot
építenek. 
(Kiss Judit Ágnes: Babaróka, rendező: Ellinger Edina)

Zűrös helyzet 
A kisteremben mintha pontosan ott folytatnánk,
ahol a nagyteremben abbahagytuk. A Babaróka
néhány dialógusa szinte szó szerint megismétlődik
az Eddmeglevesben – igaz, teljesen más hangsú-
lyokkal –, de hát ez nem is csoda, hiszen az állat-
mese után most egy nagyon is emberi történetet
látunk anyáról, apáról és egyszem gyermekükről,
Lenkéről. Amit azonban Kiss Judit Ágnes meséjében
csupán szőrmentén érintenek, Kolozsi Angéla tör-
ténetében, melyet Jankovics Péter rendező (aki
az előadás hangulatfestő zenéiért is felel) ötletéből
írt, pironkodás nélkül elénk tálalják. 
Az első egység ráadásul mintha Szilágyi Zsófia sok-
szorosan díjnyertes, fesztiváljáró filmjét, az Egy nap

Eddmegleves, 2019. R: Jankovics Péter, T: Mátravölgyi Ákos, Z: Jankovics Péter
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című mozit idézné fel. Anya és apa ugyanis a gyerek
füle hallatára próbál összebarkácsolni egy viszonylag
épkézláb napirendet, amibe belefér Lenke oviba
fuvarozásától az autó megszerelésén át a posta
felkereséséig ezer és egy dolog. A két felnőtt szereplő
– mint minden kisgyerekes családban – a lehetetlent
kísérti, és persze, hogy a kimerítő logisztikázásba
becsúszik olykor egy-egy szerencsétlen félmondat,
egy kis szúrkapiszka, így aztán menetrendszerűen
érkezik el az a pillanat, amikor megfeledkezni lát-
szanak Lenkéről. 
Álljunk meg itt egy másodpercre: az a szülő, aki azt
mondja, hogy még soha nem küzdött hasonló gon-
dokkal, nem mond igazat. És épp ezért lenne balgaság
Anyát és Apát azzal vádolni, hogy rossz szülők len-
nének: élik az életüket, amelynek a középpontjában
minden egyes pillanatban Lenke áll, még akkor is,
amikor látszólag a partvonalra sodródik. Vagy éppen
az asztal alá: a kislány az iránta való figyelem lany-
hulását használja ki, amikor egy virgonc répakarika
nyomában a konyhaasztal alá ereszkedik.
Ahol egy szép új világ tárul a szeme elé a hétköz-
napian unalmas lakásuk után. Míg odafönt minden
szélsőségesen leszabályozott, addig idelent a ha-
tártalan szabadság birodalmába lépünk. Mátravölgyi
Ákos hangulatos, pasztell enteriőrdíszlete átfordul,
és a kicsiből hirtelen nagy lesz. Valahogy úgy, mint
amikor az optikus erősebb dioptriát helyez fel
a szemüvegre, és minden apró részlet azonnal tű-
élesen kirajzolódik. A földre ejtett répakarika (vagyis
karikarépa, mint hamarosan megtudjuk) utáni haj-
szában a másodperc kitágul: az asztal alatt új tér-
és idődimenziók nyílnak. 
Ami fent rossz és idegesítő meg fárasztó, az lent
hirtelen jó, bűnösen jó lesz: első körben legalábbis
ilyen és hasonló közhelyes megállapításokra jutunk.
Kolozsi Angéla remek szövege persze nem ennyire
merev és banális kontrasztokban gondolkodik. Az asz-
tal alatti, morzsákkal és más, a fenti világból aláhullott
furcsa szeméttel teli, egy titokzatos, egymáshoz nem
illő elemekből összeollózott Lény lakta-uralta utó-
pisztikus álomvilág. Mert itt mindent szabad, amit
odafönt nem, így kifejezetten javallott az egészség-
telen ételek fogyasztása, tilos másokhoz alkalmaz-
kodni, és ami a legjobb: kezet sem kell mosni. 

A Lény vagány és szélsőséges figura, minden szülő
rémálma. Lenke, aki a szülei karikírozott parancsu-
ralmi rendszere ellen lázadt, nagyon gyorsan és
ösztönösen berzenkedni kezd a gátak és fékek
híján működő anarchista világrend ellen, és azonnal
szülői szerepkörben találja magát, amint megpróbálja
megregulázni az elviselhetetlenül szabad Lényt. 
Az asztal lapja fölött elsajátított és bőszen utált vi-
selkedésmintákat Lenke alkalmazni kezdi a nem is
olyan fifikás, mint inkább nagyszájú Lénnyel szemben,
így tanúi lehetünk annak, ahogy például kettesben
végigjátsszák a fürdetés és altatás jól ismert rítusait.
Aztán persze, hogy elkezd hiányozni Lenkének
a fenti világ, és – mint a hasonló típusú mesékben
általában – a visszatérés után minden, ami addig
unalmas volt, hirtelen vonzó és izgalmas lesz.
Az előadást ketten játsszák: Dénes Emőke és Fülöp
József. Az abrosz fölötti házaspári civódásuk életes
epizódokat hoz, miközben a hátulról mozgatott,
életnagyságú Lenke-báb is teljes természetességgel
kapcsolódik be az életükbe. A laza apuka talán
több vagányságra vágyna, mint amit a kissé szétszórt,
de azért nagyon igyekvő anya még tolerálni tud,
így aztán nem csoda, ha figyelmük el-elkalandozik. 
Az asztal alatt Dénes Emőkéé lesz Lenke, míg Fülöp
József a se nem alvósmackó, se nem marslakó,
mert mindkettőből kitalált infantilis Lényt kezeli.
A fenti világba való visszatérés után az anya és
az apa erős vonzalma a játék iránt komoly meg-
erősítést nyer. Kiderül róluk, hogy ha az energiáik
java részét lekötő napi gondokon végre képesek
túllépni, akkor pontosan ugyanolyan jót lehet velük
játszani, mint az asztal alatt lakó zűrös lénnyel.
Minden megoldódik tehát, és ebben a jó ízléssel
adagolt, igényesen kivitelezett előadásban a gye-
rekek legalább annyit tanulhatnak a szüleiktől, mint
a szülők a gyerekektől. Ha nem éppen többet. 
(Kolozsi Angéla: Eddmegleves, 
rendező: Jankovics Péter)

Macska nadrágban
Túlzás lenne azt állítani, hogy Nordqvist-összest akar-
tak az alkotók színre vinni, mindenesetre a rengeteg
nyelven hatalmas sikert arató svéd gyerekkönyv-
sorozat több kötetének motívumai visszaköszönnek
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Eddmegleves,
2019
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Pettson és Findusz 
– A váratlan vendég, 2019. 

R: Widder Kristóf, 
T: Mátravölgyi Ákos, 
Z: Bakk-Dávid László
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a Pettson és Findusz – A váratlan vendég című elő-
adásban. A színlap szerint az eredeti mesék nyomán
Kautzky-Dallos Máté írta és Dobák Lívia dramaturg
gondozta a története(ke)t. 
Hogy több szál szövődik össze, az alighanem kény-
szerűség is, mert hiába a világhír, viccmesélés köz-
ben gondolni kell és illik az újszülöttekre is, ráadásul
a vékonyka kötetek önmagukban nyilvánvalóan
nem állnak meg a (báb)színpadon, csakis akkor,
ha szélesebb fókusszal dolgoznak az alkotók. Ma-
gyarán: meg kell mutatni, kicsoda és mivel foglalkozik
a vidéki farmján (nagyjából) egyedül éldegélő Pettson,
hogyan kerül hozzá egy Findusz zöldborsós kar-
tondobozban egy életrevaló kiscica (Amikor Findusz
kicsi volt és eltűnt), milyen küzdelmet folytat a jó
gazda a répatermést akaratukon kívül megritkító
tyúkokkal (Csetepaté a kiskertben), mi a leghatéko-
nyabb módja az életenergiától duzzadó Findusz
ideiglenes lecsöndesítésének (Findusz elköltözik),
illetve hogyan lehet megregulázni egy közepesen
vérszomjas rókát úgy, hogy némi képzavarral végül
a kecske és a káposzta is épségben megússza
a kalandot (Tűzijáték a rókának). Ha mindezeket
szépen egymás mellé és mögé pakoljuk, abból
már összejön egy gyerekszínházilag is értelmezhető
jó háromnegyed óra. 
A különálló mesékből tehát motívumokat vettek ki
és át az alkotók, és azokat fűzték össze egy töb-
bé-kevésbé lineáris sztoriba (ahogy annak idején
a Budapest Bábszínház Bereczki Csilla rendezte,
Fekete Ádám írta, ma is repertoáron látható elő-
adásában). Mégis van mindezzel kapcsolatban
némi hiányérzetem, mert az egyes építőkockák
nem hézagmentesen illeszkednek: a pipihúsra éhes
róka elleni hadművelet a legfontosabb, mert leg-
részletesebben kifejtett csapásvonal, de ettől időről
időre elkalandozunk, és a halloweenes hangulatú,
amúgy a nézőtéren spontán és nagyon hangos
ünneplést kiváltó (majdnem)finálé is kissé tétován
fityeg az előadáson. 
De ne szaladjunk ennyire előre: a Horváth Csaba
fizikai színházi rendező osztályában 2014-ben
végzett Widder Kristóf első bábszínházi rendezése
a munkáit ismerő néző elvárásainak megfelelően
erősen támaszkodik a mozgásra és a zenére

(Bakk-Dávid László csellóra, klarinétra alapozott, já-
tékos, mégis komoly hangvételű muzsikája). Egyál-
talán: úgy sejtem, hogy a bábszínészektől alapve-
tően mást és máshogyan kért a rendező, mint
amit megszoktak. És ez egyáltalán nem baj, sőt;
ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a test exp-
resszivitását elsődlegesen használó fogalmazásmód
csak akkor tud a színpadon elementáris erővel
hatni, ha a játszók tökéletesen ismerik ennek
a nyelvnek az ábécéjét, mivel csak így tudnak
aztán a színpadon szavakat, mondatokat, bekez-
déseket építeni belőle. És bár nem a bemutatót
láttam, hanem későbbi előadást, többször volt
az a benyomásom, hogy akció és dikció elválik
egymástól, de legalábbis párhuzamosan kísérik
egymást ahelyett, hogy szervesülnének. 
Amikor azt mondom, hogy Mátravölgyi Ákos vázlatos
látványvilágot tervezett, pontatlanul fogalmazok,
mindenesetre a türkizben derengő csupa polcból
és nyitott szekrényből álló Pettson-ház keresztmet-
szetét, a természetesen egytől egyig fából készült
falaknak csak a kontúrjait látjuk a nagyszínpadon.
A ház alakú lakórészt a rendezői jobbon a szomszéd
telek lyukas kerítése támasztja, míg balról a tyúkól,
tövében a veteményeskert és oldalán a kerti budi
kissé idegen testként zsúfolódik az amúgy szán-
dékában meglehetősen szellős konstrukcióhoz. Ko-
moly mászókarendszer ez, ami hasznosul is előadás
közben: Pettson számára láthatatlanok maradnak
az akrobatikus trükköket profin végrehajtó, manó-
szerű, kékeszöld lények, a muklák (Dénes Emőke,
Szörényi Júlia), akik le-fel szánkáznak a polcokon
és léceken. A tyúkól piros reluxa mögé rejtett –
tisztára Van benne valami, bár az előadás célkö-
zönségének fogalma sincs, miről beszélek – nagy-
darab, kényelmes lakói (szintén a két színésznő
játssza őket) meg épp ellenkezőleg: helyhez kötve
dagonyáznak mozdulatlanságukban. 
A szórakozott, hóbortos, kalapos-szemüveges, ál-
landóan barkácsolásra kész Pettsont Fülöp József
játssza. A meglassúdott bácsi habitusa elég távol
áll tőle, és itt a folyton eltűnő, majd felbukkanó
használati tárgyak nem is az életkorával vagy ka-
rakterével állnak összefüggésben, hanem a pajkos
muklák állandó tevés-vevésével. A szomszéd
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Gustavssont, aki a közös kerítésen tátongó lyukból
hatalmi kérdést generál, Lendváczky Zoltán mili-
táns, csupa ideg, csupa követelődzős, ám éppen
emiatt nevetséges figurának mutatja. Beszédes
szerepösszevonás, hogy puha, finom, simogató
mozdulatokkal ő játssza majd a kertbe rendsze-
resen besurranó rókát is.
Akinek a legjobban fekszik a mozgásalapú gon-
dolkodás, az egyértelműen Ivanics Tamás Findusza.
A jókora papírdobozból először csak mancsai kan-
dikálnak ki, de a nézőtéren máris végigfut a suttogás:
„Ott egy macska!” És tényleg, a tetőtől talpig szür-
kecsíkos cirmos fején a füleknél hegyesre húzott
sapka, hamarosan nadrágot is kap, hiszen mégse
lófrálhat ruha nélkül a házban és környékén. És
bár jó ideig azt hisszük, hogy az öregkorára váratlanul
szülővé váló Pettson neveli majd fel a kérdés nélkül
mindenbe belenyávogó, azaz belebeszélő kismacs-
kát, egy ponton észrevesszük, hogy az erőviszonyok
már rég megfordultak. 
A jövevényt automatikusan gyerekként kezeljük,
ám Findusz ügyesen és ösztönösen manipulál.
Profin használja a cukicica-kártyát, és az öntelt tyú-
kokat épp úgy a mancsa köré csavarja, mint a hun-
cut muklákat vagy szeleburdi gazdáját. Az ugribugri
Findusz izgágaságát szépen ellensúlyozza a lomha
Pettson téblábolása, de a macska koreografált is-
merkedése a finomkodó rókával szintén emléke-
zetes. Összességében sokkal, de sokkal felnőttebben
viselkedik, mint azok, akik papírral rendelkeznek
arról, hogy már nem kiskorúak. 
(Sven Nordqvist – Kautzky-Dallos Máté: Pettson és
Findusz – A váratlan vendég, rendező: Widder Kristóf)

Kölyök-Hamlet
A háromszemélyes Hamletnek mint formának van
egy igen jelentős előképe a magyar színházban:
Schilling Árpád 2007-ben bemutatott hamlet.ws-e
(aminek meg a bécsi Burgtheaterben volt egy német
nyelvű előzménye, szintén Schillingtől). Az épp
akkor profilt váltó Krétakör emblematikus előadása
kifejezetten a középiskolás közönséget célozta esz-
köztelen, játékos, szellemes esztétikájával. Senki
ne értsen félre: Ivanics Tamás kecskeméti rendezésén
eszemben sincs számon kérni bármit az iménti

előadásokból, ugyanakkor a recenzens önkéntelenül
is eltűnődik azon, hogy bő egy évtized után milyen
irányú változások tapinthatóak ki egy alapanyagát
és küldetését tekintve nagyon is hasonló pre-
misszákkal rendelkező bemutatóban.
Ivanics Tamás ugyanis évek óta hatékonyan szólítja
meg a gimis korosztályt olyan előadásokon keresztül,
melyek élesen fókuszálnak egy-egy őket igazán
érintő problémára. Éppen ezért nem meglepő, egy-
szersmind a rendezői építkezést jól mutatja, hogy
idén az alcímben található műfajmeghatározás
szerinti „királyfidráma”, vagyis a Hamlet került sorra.
A világ leghíresebb darabjának egyik, lényegi vo-
nulata közismerten a generációváltással, a félelmetes
felnőtt világ és a hirtelen félbeszakadt idilli gyer-
mekkor konfliktusával foglalkozik. Jogos, hogy Nagy
Orsolya dramaturgot mindezek jegyében egyáltalán
nem érdekli a darab politikai vonulata: ahelyett,
hogy ki ül majd a következő körben Dánia trónján,
jóval fontosabb kérdés, hogy ki ez a srác, akit min-
denki Hamletnek szólít? 
Tóth Mátyás Hamletje apja gyilkosát keresi, persze,
hiszen ez van a szövegben, de valójában önmaga,
a saját személyisége után kutakodik bő óra hosszat.
Zaklatott, szenvedélyes, önsajnálatra erősen hajlamos
kamaszt látunk, aki teátrális kirohanásaival néha na-
gyon idegesítő tud lenni. Nyakigláb, kicsit izgága,
könnyen hevülő figura, akit az esze helyett sokkal
inkább az érzelmei irányítanak: túl hangos, túlmoz-
gásos, túl érzelgős. Térdénél kiszakított farmerje, ég-
színkék zoknija, fekete, köpenyszerű felsője világosan
jelöli életkorát, meg demonstratív szembenállását
a világgal. Igen, egy mai kamaszt nézünk, és az is
eszembe jut, hogy de jó lenne látni, ahogy felnő
ez a fiú, és pár év múlva pirulva gondol vissza tegnapi
hebrencs énjére. De hát ez egy másik történet.
Az előadás alapvetően hűen követi a shakespea-
re-i dramaturgiát, de a szövegből és a szereplők
sorából is csak azokat tartja meg, amik-akik a ge-
nerációs konfliktust mint fő szálat tovább fonják.
(A Nádasdy Ádám- és Arany János-féle Hamletből
vegyített, csak kicsit update-elt szöveg közelebb is
kerülhetett volna 2019-hez.) A vezérlő gondolat
jegyében kell egy igazán elvetemült, őscinikus, min-
denkit kihasználó Claudius és egy eléggé butácska,
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férje utasításait gondolkodás nélkül végrehajtó Gert-
rúd. A másik, közszemlére tett családmodellt se
nevezném ideálisnak: az ármánykodó bohóc, az ön-
telt és zsarnoki Polonius semmit nem tud nagyka-
masz gyerekeiről, a Hamletről álmodozó, talán nem
is olyan ártatlan Opheliáról, vagy a húgáért bármire
hajlandó, hőzöngő Laertesről. És megjelennek Ham-
let cimborái is, a koravén, racionális Horatio, vagy
a bemagolt leckét bármikor engedelmesen felmondó
két robot, Rosencrantz és Guildenstern. 
Idegenül mozog Hamlet az embernek látszó gépek
között, és mindez Kara Dávidnak az előadást és
gondolatiságát szervező karakteres látványvilágában
is megjelenik. Absztrakt, hasábokból, kockákból, szi-
gorú egyenesekből, éles fényekből szervezett, szűk
térben zajlik minden történés: a szürke „dobozok”
ajtók, szekrények, rejtekhelyek lesznek. A falansz-
terdíszletet igyekeznek változatosan használni a ját-
szók, de a véges számú alapelemből nem születhet
végtelen mennyiségű variáció. (És bár nyilvánvalóan
technikai-költségvetési kényszerűség, engem mégis
zavarnak a dobozokba rejtett ledsorokhoz vezető
vagy onnan kilógó hosszú, fekete kábelkígyók, kü-
lönösen, hogy egy erőtlen kísérleten túl színpadi
értelemben nem kezdenek velük semmit.) 
A mindvégig (de legalábbis az őrületéig) egyedül
önazonos, semmifajta álarcot nem viselő Tóth Má-
tyás oldalán ketten játsszák az összes többi sze-
repet: Dénes Emőke és Lendváczky Zoltán. Komoly
odafigyelést és koncentrációt követel tőlük a nem
mindennapi feladat, hiszen néha szó szerint fejest
ugranak egyik alakból a másikba. A fejre kattint-
ható, mint utóbb megtudtam, polifoamcsíkokból

és -szeletekből hajtogatott-ragasztott, aprólékos,
rajzfilmes elvontságukban is jellemfestő maszkok
folyamatos, akrobatikus mozgásban vannak, kézen,
fejen, tarkón látjuk őket viszont. 
Fontos, és a választott formával tökéletesen adekvát
a gondolat, miszerint Hamlettől eltekintve itt mindenki
folyamatosan szerepet játszik, alakít. Elvárások há-
lójában vergődnek az udvar tagjai, Hamlet meg
egyszerűen kívül van ezen, ezért sem lelhet nyu-
galomra. Kámán Orsolya sokszor robotszerű moz-
gásai, Csizmás András szögletes gépzenéje, meg
a pulzáló, lüktető fények, a végig kifelé, hangsúlyosan
a nézőtérnek mutatott gesztusok tovább erősítik
az idegenségképzetet: egy olyan világban, amit
a megfelelési kényszer működtet, nem marad hely
az őszinteségnek. És éppen emiatt felrázóan erősek
azok a pillanatok, amikor végre lekerülnek a masz-
kok, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt, és
végre terep nyílik a valódi kommunikációra. Ilyen
Hamlet és Ophelia közös jelenete, vagy amikor
a felhúzható bábukra emlékeztető Rosencrantz és
Guildenstern színt vallanak (egykori) barátjuknak. 
A nyitó képben a várfok tetején minket fogadó
Hamlet erőnek erejével próbálja összetartani a két
elemből álló építményt, persze sikertelenül. A mélybe
zuhan, hogy aztán előadáshosszat próbálja hely-
retolni a világot. Neki drukkolunk, naná, bár az első
pillanattól tudható, hogy a kölyök-Hamletnek buknia
kell. És aztán a legvégén megpróbálhatjuk magunkat
megnyugtatni, hogy ez csak egy ősrégi történet,
amelynek a mi kamaszgyerekünkhöz semmi, de
semmi köze nincsen…
(Shakespeare: Hamlet, rendező: Ivanics Tamás)

Hamlet, 2019. 
R: Ivanics Tamás, 
T: Kara Dávid, 
Z: Csizmás András
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Hamlet, 2019                                                                                                                                         Fotók: Újváry Sándor

The spring premieres of the 2018/2019 season of the Ciróka Puppet Theater seemed to have
been arranged in a neat sequence by a single invisible dramaturge. The slightly interlocking
subject matter of the performances were chronicled by the author, who provides a list of who
found what kind of solution for similar problems and questions. Judit Ágnes Kiss’s Baby Fox and
Angéla Kolozsi’s /Eatyoursoup make use of the same – or at least very similar – format.
A mother/father/child trio wander around in the home/work/playground Bermuda Triangle. The
title star of Babaróka, a baby fox, is very comfortable in the traditional family concept, while Lenke
of Eddmegleves, due to the parent’s tiring attentions, prefers to mingle with the seemingly bad
company of those who dwell under the kitchen table. The last two premieres of the season were
based on foreign material. Pettson and Findus – The Unexpected Guest was based on an episode
from the popular Swedish children’s book series of the same name. The director, Kristóf Widder,
outlines the familiar relationship of human to animal, though leaving us with uncertainty who is
taking care of whom. Ciróka has been appealing to teenagers and young adults for years with
performances focused on teen issues. Tamás Ivanics, host of the series, has taken over the di-
rection of a classic, Hamlet in three acts, transferring the internal affairs of the Danish ruling dynasty
into the language of today.
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