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A Holdangyal nem csak azért fontos előadás 
a szombathelyi Mesebolt Bábszínház életében, 
mert ez az első bemutató, amely „igazi” közönség 
elé kerülhetett a tavaszi újranyitás után a hektikus 
2020/21-es évadban. Megint kiderült, hogy a mese 
– a mesemondás – egyenlő az élettel. Rumi 
László rendezése. 
Pandémia, vírus, vakcina, bezártság, kötelező maszk-
viselés, kötelező távolságtartás, első, második, har-
madik hullám, online színház, újranyitás – csupa 
olyan, vészjóslóan gyorsan elsajátított, magyarázatra 
már nem szoruló, a világállapotot leíró, mindennapi 
szókincsünk részévé vált kifejezés, amelyekre ko-
rábban nem volt szükségünk. De most van: a ko-
ronavírus-járvány harmadik hullámának lecsengése 
magával hozta a színházak újranyitását. A Mesebolt 
Bábszínház a bezártság hónapjaiban is igyekezett 
kapcsolatot tartani közönségével – elindította a Me-
sebolt TV-t, sőt: tematikus online bérletet kínált, 
direkt az online felületre készült, néptánctanítással, 
kézműves foglalkozással kiegészített előadásokkal 
–, de a visszatérés öröme, a nézők és az előadás 
egy és ugyanazon közegben való találkozása és 
egymásra találása tényleg semmi mással nem pó-
tolható. Az maga a színház. Bár ezúttal az egyik 
véglet után a másik végletbe esett a társulat. 
A szombathelyi Agora meghívására a gyereknapi 
programban lépett elsőként újra közönség elé 
a Mesebolt, a vadonatúj Holdangyal-előadással. 
A meseboltos kamaraterem fészekmelegét pedig 
a Művelődési és Sportház nagytermében lehetetlen 
újrateremteni: a hatalmas térből kisebb teret 
kimetsző függönyök mögött-fölött is már-már az uni-
verzum sötét végtelensége, a semmibe vetettség 
érződik. Nem mintha a bábszínészek – segít ebben 
a Holdangyal-díszlet is – nem lennének képesek 
bárhol megteremteni azt a hangulatot, amelyben 

az előadás működni tud. Az elkövetkezendőkben 
– Kovács Géza igazgató legalábbis erre számít – 
egyre inkább szükségük is lesz erre a képességükre: 
a karantén idején elkészített előadások multifunk-
cionálisak abban az értelemben, hogy zárt térben 
és szabadtéren egyaránt játszhatók. (Hogy ez a tö-
rekvés milyen következményekkel jár színházi ér-
telemben, majd elválik. Mindenesetre ez is a pan-
démia következménye: az előremenekülés. Hiszen 
ezekben a bizonytalan időkben nagyobb esély 
van a szabad ég alatt, mint kisebb-nagyobb kő-
színházi termekben összefutni a közönséggel.) 
A Holdangyal színpadi változata Veres András 
tollából, egy tádzsik (Holdangyal) és egy baskír 
(Aminbég) népmese kontaminációjából született 
meg a bábszínház Népek meséi sorozatában 
(hogy a gyerekek hamar megtanulják: a másikban 
egyszer csak mindig megpillanthatjuk önmagunkat), 
a kerettörténet pedig az Ezeregyéjszakát – vagy 
a Dekameront – idézi. Ahhoz, hogy éppen ezek 
a mesefüzérek (vehetjük most mesének a novella 
műfaját megteremtő Dekameron darabjait is) a nagy 
minták, talán szintén köze van a járványhelyzetnek. 
(Az elmúlt hónapokban sokszor előkerült a Deka-
meron – ahogy más „járványkönyvek” is, Ulickaja 
frissen piacra dobott, a múlt mélyéről előkerült kis-
regényével, a Csak egy pestissel bezárólag. Sőt: 
még „koronovellisztikáról” is beszélhetünk, ahogyan 
Zelei Dávid az Élet és Irodalom 2021. június 4-én 
megjelent számában írja, a New York Times Ma-
gazine által generált és közreadott, magyarul az At-
henaeum Kiadó gondozásában frissen megjelent 
kortárs Dekameron projektet elemezve.) Mese 
az életért, mese a félelem ellen, mese önmagunk 
megfogalmazásáért és megőrzéséért. 
Annak a ténynek sem nehéz pluszjelentést adni 
ebben a helyzetben, hogy a Holdangyal rendezője 
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éppen Rumi László – abból a „nagy generációból”, 
amelynek a vásári bábjáték, az ízig-vérig utcai 
bábjátszás is a kisujjában, meg a szívében-lelkében 
van. Ráadásul talán a nem kevésbé tehetséges 
ifjabb generációk bábrendezőinél erőteljesebben 
(de mindenképpen más módon) érzi, éli át, hogy 
az a kultúra, amelybe – bár már akkor is rég 
minden egész eltörött – mégiscsak belenőttünk, 
hogyan változik át, hogyan rendeződnek át a hang-
súlyok. Innen nézve intenzív, gyönyörű vallomás 
a Holdangyal arról, hogy a mindenáron való, kizá-
rólagos érvényűvé emelt haszonelvűségnél előbbre 
való a szív és az ész; ezzel összefüggésben arról, 
hogy a tehetség és a tudás lehet záloga a sikernek. 
(Persze a tanulásért is fizetni kell: arannyal.) Ami 
pedig a bábos megvalósítást illeti: a Rumi-rendezés 
egyfelől tökéletesen megfelel annak az igazgatói 
elvárásnak, hogy az előadás színházi és szabadtéri 
körülmények között is működőképes legyen, 
másfelől lubickol az ötletekben és a változatos-
ságban. Mintha kicsit ezt is a pandémia hozta 
volna magával: a bezártság után úgy robbannak 
ki a forgatható, hasáb alakú varázsdobozból – 
amely a klasszikus vásári paraván továbbfejlesztése 
– a különböző típusú bábok, többrétegű és több-
funkciós, egyszerűen bonyolult képek, látványos-
ságban tobzódó jelenetek, mint a legszínesebb 
tűzijáték sziporkái. Az előadás tervezője Molnár 
Jacqueline, aki – tulajdonképpen a karanténnal 
kompatibilis módon – Barcelonából álmodta meg 
ezt a mesés-keleties bábszínpadi világot, amely 
az alkotó „multifunkcionalitásáról” is árulkodik. 
Az animáció-grafika szakon végzett Molnár Jacqueline 
népszerű, többszörösen díjazott illusztrátor (és ani-
mációs rendező), úgyhogy a Holdangyal látványvilága 
is magán viseli a síkban-képben gondolkodó il-
lusztrátor-szemléletet – és ez most kifejezetten 
termékenyen járul hozzá a történet jelentésrétegeinek 
fölfejtéséhez, sőt: magának a bábjátéknak a sok-
színűségéhez is. 
A bevezető játék – amelyben minden színész me-
sélő, és amelyben az ifjú, becsvágyó vadász addig 
kergeti (nem a szarvast, hanem) a madarat, amíg 
nyilával el nem éri – a képmutogatók varázslatával 
ér célba, az elterjedt írásbeliség előtti „képkorszakot”, 

egyúttal egy régi bábjátékos formát töltve újra. 
A képek (Molnár Jacqueline-festmények) sora meg-
elevenedő képeskönyv, de jóval több annál. A képet 
– „mint olyant” – minden körülmények között 
a keret jelöli ki. Az előadásban például úgy, hogy 
a fölmutatott üres képkeretbe, mintegy exponálás-
képpen, a hús-vér színész mosolyog bele. Ez a játék 
– a kép és a színész „összevegyítése” – végig és 
többféleképpen jelen van a Holdangyalban. Előfordul, 
hogy a kész képből nyúl ki a színész karja (mint 
az írástanító jelenetnél); van, hogy az arcát illeszti 
a figuráját mutató sík ábrázoláson üresen hagyott 
lyukba (látunk sokfelé hasonló, fotózkodásra való 
turisztikai attrakciót, így lehet belőlünk szempillantás 
alatt várkisasszony vagy várvédő kapitány). A kép – 
például a függőleges síkban életre kelő sakktábla – 
és a színész izgalmas viszonyának megjelenítésén 
túl van itt síkbáb, vannak gyönyörűséges, bunraku 
típusú kézibábok, közben pedig forog a varázsdoboz 
(mert forgatják a szinte zsonglőrként bevetett 
színészek, mindig benne maradva az előadás vi-
szonyrendszerében), mint a folyton mozgásban lévő 
világ. A néző drukkol és bámul. Összmunka, kon-
centráció és könnyedség. (Ha ez megvan, még 
akkor sem akad el az előadás, ha a túlcsorduló, bár 
konzekvens ötletparádé visszavág: a fiú-síkbáb nyele 
fölmondja a szolgálatot. Csak egy hajszálnyival még 
nagyobb koncentráció, még több ügyesség. Ha 
csak a feje működik – hát csak a feje működik. 
Akkor Kovács Bálint kezében ez a fej válik egésszé.) 
A madarat azonban tilos elejteni (ahogyan a szép-
séges gyöngyharmatlánc is azonnal semmivé válik 
a tenyerünkben). Büntetésből új vágyat karcol az ifjú 
szívébe Császár Erika hangja: elindul a Holdangyal 
képmása nyomán (az expozíció után ez a keretjáték), 
és meg is találja a képből kilépő eleven Holdangyalt, 
hogy elkezdődhessen – más szempontból folyta-
tódhasson – a történetmondás. Mert a lenge lány 
nem adja könnyen magát: „Halljam hát most, hogy 
mesélsz!” A tét az, hogy a Holdangyal ne bóbiskoljon 
el: be kell világítania az éjszakát. (A tét másképpen 
az, hogy eleven maradjon a mese, mozgásban 
maradjon a világ.) Az előadás narrációja folyton ref-
lektál magára a történetre, sőt: a történetmondásra 
is – ezt ma már nem úszhatjuk meg: úgy lehetünk 
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benne a hagyományos, világot képző mesemondó 
hagyományban, ha visszakapcsolódunk hozzá, ha 
kialakítjuk a mesemondáshoz való viszonyt. A rab-
lókaland hallatán például Holdangyal szkeptikus: 
nem hiszi el, hogy a rablók kereskedők (aminek 
mondják magukat). A történet logikája felől azonban 
a hallgató kételyei ebben a pillanatban nem nyomnak 
a latban – „Mindegy, hogy te mit hiszel, ha Aminbég 
elhiszi” – viszont ezek a reflexiók észrevétlenül 
nézni-értelmezni-érteni tanítják a közönséget. Így 
válik lehetségessé, hogy a végén a Holdangyalnak 
kell figyelmeztetnie a mesemondó fiút az elmarad-
hatatlan mesei happy endre, miszerint Aminbégnek 
párt is kell találnia. Hiszen – mondani sem kell – 
különben az ifjú vadász kiállja a nem mindennapi 
próbát (pedig „a hősök nem szoktak mesélni”), 
ébren tartja Holdangyalt, nincs akadálya, hogy egy-
bekeljenek. Így tükröződik a fiú és Holdangyal 
története a fiú által elmesélt-eljátszott történetben 
– és mindkettő minden egyes befogadó életében. 
A csillogó kettős burokba (képmutogatók expozíciója, 
a Holdangyal és a fiú búvópatak-beszélgetése) 

csomagolt mesében az otthonát a mesék törvénye 
szerint elhagyó Aminbég ellenszegül a szülői aka-
ratnak („Nincs olyan mese, amelyben szót fogadnak!”). 
Nem tanulja ki a kereskedést – hogy vihesse 
tovább a családi üzletet –, helyette elsajátítja a kal-
ligráfia („betűket rajzolni”) és a sakk művészetét, 
valamint megtanul hegedülni. Ez pedig azt jelenti, 
hogy helyén van az esze – és a szíve meg a lelke 
is. Hogy teljes az élete. 
Kovács Bálint a Holdangyal képmásától-ideájától 
megbabonázott fiú, vagyis a mesélő – végső soron 
Aminbég – szerepében derűs és okos, vonzó ár-
tatlansággal menetel végig az előadáson. (Egy 
Kovács Bálint minden bábtársulatban úgy kell – 
kellene –, mint egy falat kenyér.) Miközben rutinos 
színész, kisfiús bája eleven maradt. Igen: pont 
ő az a hős, aki nem karddal győz, hanem kalligrá-
fiával. (Milyen érdekes, hogy Miskin hercegnek is 
ez – a szépírás – az elsőszámú tudománya. 
Ő máshoz nem is ért.) Holdangyal szerepében 
Varga Bori marad ébren – és fűzi finom kis meg-
jegyzéseit a meséhez. Császár Erika, Kosznovszky 

Holdangyal, 2021
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Márton, Lukács Gábor pedig nagyjából mindenki 
mást eljátszik, aki fölbukkan a színen: Aminbég 
szüleitől az írástudó öregen és a sakkmesteren át 
a rablóvezérig és a kút elgyengült szelleméig – aki 
a hegedűszótól kap új erőre. A szellem az egyetlen 
klasszikus segítő szereplő a mesében, különben 
Amibéget a saját megszerzett tudása emeli mindig 
tovább; részben lenn a kútban is: a személyiséget 
kiteljesítő írás, sakk és zene. (Az előadást Csernák 
Samu vidáman indázó zenéje teljesíti ki.) 
„Vállalom… De nem tudom, kinek mesélek” – 
mondja a fiú, amikor megérkezik Holdangyal palo-
tájához. Most ez a mondat is kicsit mást jelent: 
a palotában rejtőző Holdangyal olyan, mint a ké-
pernyőt bámuló közönség. És amikor Holdangyal 

egy pillanatra megmutatja az arcát, a fiú fölkiált: 
„Mint az álmom, mégis más! Pont olyan szép, 
mégis szebb! Százszor láttam vagy ezerszer, 
mégsem láttam sohasem!” 
A Mesebolt végre megint megmutatta eleven arcát. 
A Holdangyal-előadás végén a széksorokból a taps 
mellé felnőtt- és gyereksóhajok szálltak a sötét és 
végtelen Agora-égbolt felé: De jó volt! Nagyon jó 
volt! Ugye? 
 
(Holdangyal – Mesebolt Bábszínház, Szombathely; 
Bábszínpadra alkalmazta: Veres András; Rendező: 
Rumi László; Tervező: Molnár Jacqueline; Zene: 
Csernák Samu; Játsszák: Császár Erika, Kosznovszky 
Márton, Kovács Bálint, Lukács Gábor, Varga Bori

Holdangyal is an important performance for the Mesebolt Puppet Theater in Szombathely because 
it is the first performance to be presented for a “real” audience after reopening in the spring of 
2020/21. But it is more than that. This performance shows that once again the tale - the 
storytelling - is equal to its living context. Pandemic, virus, vaccine, confinement, mandatory mask 
wearing, social distancing, first, second, third wave, online theater, reopening - all terms that have 
become part of our everyday vocabulary to describe the state of our ominously fast-paced world 
- no longer need to be explained. We haven’t needed these words up to now, but now we do. 
The final throes of the third wave of the coronavirus epidemic have brought the reopening of 
theaters. The joy of returning, the reunification of audience and performers cannot be replaced 
by anything else. It's the theater itself. Holdangyal is a beautiful testimony that heart and reason 
take precedence over exclusive utilitarianism, and in this context, that talent and knowledge can 
be the key to success. This production basks in ideas and variety. It’s a little bit as if the pandemic 
had brought these wide-ranging concerns and methods with it: the post-confinement explosion 
of different types of puppets - multi-layered and multifunctional, simply complex images, 
spectacular scenes out of the rotatable, column-shaped magic box – a further development on 
the classic fairground screen - with sparks of fireworks. Mesebolt Theater has shown its lively 
face again. And the Rumi production, whether performed indoors or outside, perfectly meets our 
expectations. At the end of the Holdangyal performance, the sighs of adults and children alike 
arose from the whole audience, and accompanied by applause, one heard the words: That was 
something! That was really something!   
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