
A Vaskakas tágasabb, ám a régihez hasonlóan otthonossá varázsolt
új épülete egyszerre folytatás és kezdet is. Belépve ide ugyanazt a
közvetlenséget, odafigyelést, szeretetteljes légkört találjuk, amiért a
régi Vaskakasba is jó volt betérni. Új kihívás viszont a tér, amit a haj-
dani Kisfaludy Színház nagyterme kínál az alkotóknak. Az évad elsô
bemutatója számára még láthatóan túl tágas ez a színpad: Az új na-
gyi játéktere a régi, szûkös és hosszúkás színházterembe készült, és
csak a hirtelen jött költözés folytán került nagyszínpadra. (Így az a rit-
ka eset állt elô, hogy nem a saját helyén hatott legerôsebben az elô-
adás, hanem a vendégjátékokon, ahol kisebb terekbe került, s ezért
sûrûbb, fókuszáltabb nézôi figyelem tudott a játék felé fordulni.)

A Bartal Kiss Rita által tervezett játékteret határozott, fehér
egyenesek, három egymás mögé helyezett, perspektivikus rövidü-
lésben ábrázolt kocka élei határolják. Szembôl nézve mintha egy
végtelenbe nyíló folyosót látnánk, egy sötétbe veszô utat. Közé-
pen egy biztosnak tetszô hely: asztalnyi méretû kocka áll. A szabá-
lyos mértani formák egyszerre tûnnek ridegnek és – különösen szí-
nes fényekkel megvilágítva – szemet gyönyörködtetônek; csodála-
tosnak és ijesztônek (akárcsak az Antigoné kardalában az ember) –
mint az a történet, amelynek a terét formálják. 

A nagyi egy csoda! – ujjong fel Fini (Fôglein Fruzsina), az unoka,
amikor az anyja (Ragán Edit) elmagyarázza neki, hogy kapott „a régi
nagyi helyett egy új nagyit. És az új nagyi... olyan, mintha megint
gyerek lenne”. A kislány reakciója váratlan, meglepô – csodálatos.
Mert a történet – egy nemrég még energikus, életerôs, utazni, me-
sélni, fôzni szeretô és tudó nagyi (Ujvári Janka) napról napra való le-
épülése, emlékezetének eltûnése – inkább szorongást keltô, ijesztô
számunkra. És az ezzel járó feladatok, felelôsség alig elviselhetô te-
her Fini anyja számára. Ám ez a kislányból hirtelen feltörô öröm vala-
mit felszabadít az anyában, ettôl kezdve kicsit ô is másként tudja lát-
ni ezt a visszafordíthatatlan hanyatlást, el tud szakadni attól a nagyi-
tól (az anyjától), akit addig ismert, és egy másfajta gondoskodással
tud közeledni a mindinkább magatehetetlenné váló „új” nagyihoz. 

Az idôskori demencia, amely az emlékezet egyre gyorsuló el-
vesztésével és a személyiség leépülésével jár együtt, manapság
egyre többeket érint. Egyre több család kénytelen szembesülni
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ilyen vagy olyan formájával, és segítséggel vagy anélkül megbir-
kózni az idôs, beteg családtag gondozásával. Nemcsak fizikailag
viseli meg ez a gondozó családtagot (többnyire a már felnôtt gyer-
meket), hanem lelkileg is, mert azzal kénytelen szembesülni, hogy
minden, ami addig összekötötte ôket, megmagyarázhatatlan mó-
don felbomlik, megváltozik, eltûnik. A betegben felszínre sodród-
nak a múlt eltemetett kísértetei, sérelmek, veszteségek, fájdal-
mak, a gyermekkor emlékei, és ezzel egyidôben elmállik az addig
élt élet, homályba vesznek a hozzájuk legközelebb állók. 

A Vaskakas elôadása egy erôs vizualitású, szuggesztív jelenet-
be sûríti ezt a betegben végbemenô különös metamorfózist. A
magára maradt nagyi felocsúdva álmából bolyongani kezd a tér-
ben („megy ez neked Elza!” – biztatja magát), nyomában piros gu-
miszalagok – kifeszített idegszálak – hálózzák be keresztül-kasul a
kockányi teret, ezeken egyensúlyozik, hintázik, billeg, kapaszko-
dik, miközben mondatok, szavak, érzések törnek elô belôle. Az el-
térô intonációk jelzik, hogy itt a múlt különbözô rétegeibôl fordul-
nak ki a kiáltások, kérések, figyelmeztetések, megrovások, pana-
szok, kívánságok. Halljuk a gyerek nagyit mentegetôzni („nem én
voltam!”) és magát heccelve követelôzni („csokifagyit akarok!”), a
fiatal anya hangját, amint gyermekét feddi, az unokája nevét ízlel-
getô nagymamát és sok egyéb törmelékét a múltnak.

Az anyának különösen azért nehéz teher a hozzájuk költözött
nagyi gondozása, mert addig láthatóan két külön világban éltek: a
nagyi bohém, életvidám, szabad és (lánya vélekedése szerint) fele-
lôtlen életszemlélete erôs ellentétben áll azzal a kötelességtudattal,
ahogy az anya berendezte az életét. „Mártikám, mit csináltál már
megint az unokám hajával? Úgy néz ki, mint egy nyugalmazott
mérlegképes könyvelô” – hangzik el többször is a nagyi szájából a
tréfás korholás, ami épp erre a különbözô életfelfogásra és ezek ál-
landó súrlódására figyelmeztet lépten-nyomon. Szerencsére kette-

jük felszín alatt sistergô konfliktusában Fininek nem kell választania:
ugyanúgy ragaszkodik az anyához (és csendes megadással a kedvé-
ért felveszi a szürke kisruhát – miután elôbohóckodta a fél gardró-
bot), mint amilyen lelkesedéssel hallgatja a világjáró (vagy csak te-
remtô képzeletû?) nagyi csodás meséit távoli hercegekrôl, repülô
szônyegekrôl, orrát túró Buddháról és fejfájós elefántról. 

Az elôadást rendezô Kuthy Ágnes nem elôször mutat meg
(báb)színpadon olyan élethelyzeteket, olyan érzelmileg mélyen
érintô kérdéseket, amelyekrôl sokan azt gondolhatnák, hogy nem
gyerekszínházba valók. Ilyen volt például a kecskeméti Ciróka Báb-
színházban megrendezett Gabi és a repülô nagypapa címû elôadá-
sa, amely a halál témáját fogalmazta bábszínpadra torokszorító já-
tékossággal; vagy a szintén Kecskeméten készült Csomótündér,
amely egészen új szemmel tekintett a válás dilemmáira. Ebbe a
sorba illik a gyôri elôadás is. Közös ezekben az elôadásokban, hogy
a történetek középpontjában egy olyan megnyerô gyerekhôs áll,
akivel könnyen azonosulhat a nézô, akinek a szemszögébôl nézve
átélhetôvé és elfogadhatóvá válnak a legnehezebb helyzetek is.
De nemcsak a gyerekhôsnek, hanem a felnôtteknek is, a mogor-
va öregembernek (Gabi...), a civakodó, egymással kijönni nem
tudó szülôknek (Csomótündér) vagy a folyton munkatelefonokat
fogadó, állandóan hajszolt anyának (Az új nagyi) is megvan a ma-
ga emberi igazsága Kuthy Ágnes rendezéseiben. 

Bár a téma komoly, Az új nagyi mégis energikus, játékos elô-
adás, sok humorral. Ilyen burleszkbe hajló jelenet például a nagyi
beköltözése Finiékhez. „Ez az összes csomagja?” – kérdezi az anya
nagyi retiküljére mutatva. „Ez. … Meg még van néhány dolog az aj-
tó elôtt” – mondja sóhajtva a nagyi, és Finiék kimennek a holmi-
kért. Itt léptéket vált a jelenet, és a kétarasznyi bábok (tervezô:
Bartal Kiss Rita) helyett a színészek maguk kezdik (Rab Viki lendü-
letes zenéjére) becipelni a bôröndök, táskák és dobozok hosszú so-
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rát: egy hosszú és gazdag élet megôrizni vágyott, ám most mégis
haszontalannak tûnô emlékeit. Aztán az anya és nagyi összezörre-
nése után („Ez nem fog menni.”) Fini próbálja meg – a gyerek né-
zôk nagy derültségére – kézzel-lábbal, teljes erôbedobással, át-át-
bucskázva rajtuk kihúzni-vonni a színrôl a tömérdek csomagot. 

Fôglein Fruzsina Finije magával ragadó, állandóan mozgásban
lévô, kifogyhatatlan energiájú, gazdag képzeletvilágú gyerek. A na-
gyi meséit továbbszôve talál ki új meg új játékokat, történeteket –
ezek jelentik számára az igazi, mély lelki kapcsolatot a nagyival, ezért
is hozza elô minduntalan ôket, biztatva az emlékezetében egyre re-
ménytelenebbül kutató nagyit, hogy mondja újra, mesélje tovább a
történeteket. És végül, amikor már szinte kétségbeesve várja a vég-
képp elnémult, magába zárult nagyitól a folytatást, váratlanul az
anya kezdi elôször még bátortalanul, majd nekilelkesedve tovább-
fûzni a kalandok sorát. Ragán Edit szürke kosztümös, szigorúan a je-
lenben élô, ûzött anya figurája így lágyul hozzá a lányához, és azono-
sul szégyenlôsen azzal, amit egész felnôtt életében elutasított az
anyjából, és találja meg magában a már-már elfeledett gyereket. 

Ujvári Janka nagyija valódi csoda. A bábszínész vonásaira ha-
sonlító, kimunkált arcú, szuggesztív tekintetû báb minden pillana-
tában eleven: lehengerlô mesemondó, gyengéd nagymama, meg-
keményedô vonású anya, kétségbeesett, bizonytalan beteg, párás
tekintetû gyerek, de elesettségében is súlyos jelenség. És amikor
az utolsó jelenetben a színész hátrébb lép tôle, a magára hagyott,
mozdulatlan bábban továbbra is ott lebeg a lélek.

A Vaskakas elôadásának kiindulópontja egy fiatal osztrák írónô,
Elisabeth Steinkellner és Michael Roher illusztrátor nagyobb óvodá-
soknak szánt képeskönyve. (Magyarul egyelôre hiába keresnénk ha-

sonló témájú gyerekkönyveket, de német nyelvterületen már több-
oldalas ajánló bibliográfiák léteznek – korosztályok szerinti bontás-
ban! –, amelyeket könyvtárak, segítô szervezetek állítottak össze,
hogy megkönnyítsék ennek az állapotnak a megértését, elfogadását
a gyerekek számára.) A kis könyvbôl Markó Róbert írt színpadi mû-
vet, a régi nagyi és az anya figuráját is ô bontotta ki a történetbôl.

Az új nagyihoz hasonlóan az emlékezés, a befejezés, az útnak in-
dulás témája jelenik meg a Markó Róbert által (vizsga)rendezett elô-
adásban, Az emlékfoltozókban is. Az adaptációt ezúttal másra bízta
a rendezô: Máté Angi szépséges (Rofusz Kinga által illusztrált) köny-
ve nyomán az elôadás szövegét Nagy Orsolya írta. A rövid története-
ket sajátos, összetéveszthetetlen nyelven elmondó mesefüzérbôl a
színpadi változat csak az elsô és az utolsó történet alaphelyzetét (az
emlékfoltozást és az útnak indulást) tartotta meg, a szerzô abból ke-
rekített (a rendezô elképzelése nyomán) egy teljesen új mesét. 

Ennek az új történetnek a középpontjában két tapasztalt em-
lékfoltozó tündér (sôt tündérrigólány) áll, akik már több mint két
évszázada foltozzák emberek, növények, tárgyak és még ki tudja
mik kilyukadt – elfeledett – emlékeit. Lassan feladatuk végéhez ér-
nek, már csak három befoltozandó emlék, és útnak indulhatnak,
hogy aztán gondtalanul élhessék... a mit is? Hogyan lesz tovább?
Merre induljanak? A két emlékfoltozó tündér teli van szorongással.
Egyikük, Kamilla (Ujvári Janka) nyíltabban mutatja, másikuk, Lizinka
(Kocsis Rozi) inkább palástolja, de mindketten tolnák el a pillanatot,
amikor az utolsó varázslat után bezárul mögöttük a felhôrigóvár.

Kettejük csöndes, vonakodva útra készülô, egymással zsörtö-
lôdô, mégis szeretetteljes szöszmötölésébe ront be nagy csöröm-
pöléssel egy harmadik tündér, Anna (Gergely Rozália). Fiatal em-
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lékfoltozó gyakornok ô, akit az egyetem küldött, hogy megtudja
az emlékfoltozó varázslat titkos összetevôjét. Azt, ami nincs benne
a mindentudó tankönyvekben, mert csak a sokat látott, régóta
munkálkodó tündérek vannak a birtokában. Anna tele tudás-
vággyal, lehengerlô lendülettel érkezik, folyton beszél, magyaráz,
kérdez, szinte teljesen letarolja a két mit sem sejtô tündérrigó-
lányt. Mindent megbámul, megfog, egybôl birtokba vesz, gyer-
meki ártatlansággal – és kegyetlenséggel. Az elképedt Lizinka csak
nézi, nem tudja hova tenni, próbál barátságos lenni, ismerkedni
vele (már amennyire lehet egy forgószéllel). Kamilla viszont azon-
nal látja benne azt, aki majd elfoglalja a helyüket, és elôször csak
nevetségessé teszi, majd indulatosan elküldi a betolakodót. 

Mindent a maga idejében – csitítják a hirtelenkedô, mindent
azonnal tudni-tenni akaró gyakornokot az emlékfoltozók. De ami
Anna számára türelemre intô felszólítás, az Kamilláékat éppen az
ellenkezôjére figyelmezteti: betelt az idô, nem lehet tovább halo-
gatni az indulást. Lizinka még egyszerûen elmondja Annának a va-
rázslat titkos összetevôjét (nem ésszel, szívvel kell akarni), majd ka-
bátban, bôrönddel a kezükben a két tündérrigólány nekilát az utol-
só varázslatnak. Egy kisfiúnak adják vissza a nagymamája hangjá-
nak emlékét, s miközben lassan elmondják a sokezerszer ismételt
szavakat, elbúcsúznak évszázados otthonuktól, és egymást segít-
ve-támogatva kilépnek az ismeretlenbe. 

Máté Angi meséjében a tündérrigólányok várják fütyörészve a
befoltozandó emlékeket, Markó Róbert rendezésében egy szaxofo-
nista, Tóth Balázs „fütyörészése” kíséri végig az elôadást. A színpad
szélén ülô zenész sokféle humoros effekt mellett egyetlen dallamot,
az emlékfoltozó dalt variálja végig az elôadásban (zene: Rab Viki), ám
ez minden változatában más és más hangulatot hordoz: az elsô va-
rázslatban zenekari háttérrel szólal meg erôteljesen, vidáman; má-
sodszor melankolikus énekszóként hangzik a szaxofon hangja, végül
pedig már csak foszlányokként kúszik elô a hangszerbôl a dallam.

Felejthetetlenül szép teret tervezett Bartal Kiss Rita és Bobor Ági
az elôadás számára. A teljesen fehér színpadot betöltik a lebegni lát-
szó, különbözô magasságú, lépcsôkkel összekötött, átlátszó aljú te-
raszok, amelyek (a közéjük elhelyezett csupasz faágakkal együtt) az
elölrôl kapott fényeket megtörve vibráló, folyton változó fény-ár-
nyék játékot vetnek a hátsó függönyre. És szép az a tárgyi világ is,
ami megszínesíti ezt a ragyogó téli-fehér világot – érezhetôen min-
den darab emlékeket hordoz: a takarók színes foltjai, a bôröndök, a
bögrék, a piros kardigánnal összemosott rózsaszín csipketerítô. 

A betegség, a változás, az elmúlás Az új nagyiban és Az emlékfol-
tozókban az élet természetes velejárójaként tûnik föl: hiába küzde-
nénk ellene, megváltoztatni nem tudjuk, csak elfogadni – tiszta szív-
vel, egymást segítve-támogatva. A bôbeszédû diófa terebélyes fájá-
nak pusztulása ezzel szemben épp a körülötte, benne, rajta élôk ha-
nyagságának, figyelmetlenségének következménye. Kolozsi Angéla
(saját meséjébôl rendezett) elôadása kedves játékossággal, humor-
ral, de az óvodások számára is világosan mesél a környezetünkért, az
egymásért viselt felelôsségrôl, és arról, hogy a rombolásnak, nemtö-
rôdömségnek, tûnjék bármilyen ártatlannak is, megvan az ára.

Vén De Jó, a hatalmas diófa három állat otthona: Felícia, a
mókus a lombjában, Bernát, a medve az odvában, Alfonza, a va-
kond pedig a gyökerei közt lakik. A nem is olyan rég még viruló,
életerôs fa azonban egy ideje sorvadni kezdett. Lakói egymást
okolják a fa hervadásáért: Felícia tépkedi a leveleit, hogy fülbeva-
lókat csináljon belôlük, Bernát a megrendelt, de hasznavehetet-
len gépeivel (motoros napóra, elemes szélforgó) szemeteli tele a
fa környékét, Alfonza pedig szétcincálja a fa gyökereit. „Ennek a
fának már úgyis mindegy” – legyintenek végül, és ugyanúgy élné-
nek tovább, ha nem érkezne közéjük Zénó, a légy. Ha nem lennék
átutazó, mennyi mindent megtehetnék érted, mondja a diófá-
nak, és mintha csak a fa kérné, oda is költözik Felíciáékhoz. A mó-
kuslány és a medve azonnal elhiszi, hogy Zénó ért a fák nyelvén,
és mindent megtesznek, amit Zénó, mint Vén De Jó kívánságát,
„tolmácsol” nekik. Felícia lemond a fülbevalóiról, Bernát pedig
szájtátva nézi, hogy Zénó öntözôberendezést meg permetezôt
fabrikál a kidobott kacatjaiból. 

Csak Alfonzát nem gyôzi meg Zénó. Ô, hiába kezd újra zöldül-
ni a diófa, egyfolytában azon mesterkedik, hogyan ûzhetné el a ha-
zugnak tartott legyet („úgy beszél fául, mint én vagy te”). Végül
csapdát állít a többiek segítségével: eldugnak egy tárgyat, és arra
biztatják Zénót, kérdezze meg Vén De Jótól, hol van, biztos szíve-
sen elmondja neki ezt is. A megszégyenült Zénó továbbáll, Alfon-
záék pedig visszatérnek régi életükhöz, kedvteléseikhez. A rövid
idôre életre kapott diófa ismét, és immár végérvényesen pusztulni
kezd: levelei elhullanak, és végül teljesen elszárad. Ha késôn is, de
Felíciáék belátják, hogy Zénó mégis csak tudott fául: értette, mert
odafigyelt arra, amit Vén De Jó az ágaival, gyökereivel üzent. 

Miután otthonukat elvesztették, Bernáték elindulnak, hogy
megkeressék Zénót. Átutazók lesznek maguk is, és lassacskán
megtanulják érteni a saját természetüket, megtalálják igazi szük-
ségleteiket. Nagy sokára megtalálják Zénót is, de a légy akkor már
nem átutazó: egy kis facsemete, Új De Jó az új otthona. Szép a vége
a történetnek: mindenki, még Alfonza is érti, érzi, mit mond a fa-
csemete, gyönyörködve állják körül. És mikor lesz ezen dió? – kér-
dezi valaki. Úgy tíz év múlva – feleli Zénó. Szép, hogy úgy ér boldog
véget a mese, hogy nem hazudik: amit elpusztítottunk, nem tudjuk
egy kis megbánással újra életre kelteni vagy egycsapásra pótolni, az
új élet kifejlôdéséhez nem kevés idô, türelem és odafigyelés kell. 

A külsô, emberi nézôpontot két kisgyerekfigura, egy fiú és egy
kislány képviseli az elôadásban: idôrôl idôre bebóklásznak a színpad-
ra, nézegetik a vén diófát, és kicsit bumfordin, kicsit undokul kom-
mentálják a sorsát. Mulatságosak ezek a közjátékok is, de igazán a Si-
pos Katalin által tervezett állatfigurák aratnak hangos tetszést az
óvodás nézôk (és idôsebb mackórajongók) körében. Az elôadás hat
szerepét mindössze két bábszínész játssza. Kocsis Rozinak határo-
zottan, jól elkülöníthetô hangja, gesztusrendszere van mindhárom
szerepében: kicsit pösze, álmélkodó kislány, lelkes és áldozatkész
mókus, karcos hangú, gyanakvó és fölényes vakond. Különösen ak-
kor élvezetes ezt figyelni, amikor Alfonza és Felícia egymással vitat-
kozik. Szúkenyik Tamás is saját egyedi hangot, karaktert ad mindhá-



rom figurájának, a kicsit lenézô fiúnak, az okos és okoskodó Zénónak
és a lomha felfogású, hiszékeny, ám tiszta szívû Bernátnak.

A játék teréül egy forgatható négyzetlapokból álló paraván
szolgál (tervezô: Sisak Péter). A játékot ismerhetik a gyerekek, hi-
szen minden óvodában (és sok egyéb játszóhelyen is) van hason-
ló: a lapok megfelelô rendbe forgatásával a tábla színén és visszá-
ján is összeáll egy-egy kép. A vaskakasbeli tábla nemcsak na-
gyobb, mint ezek a gyermekjátékok, de többet is tud, mert ezek-
nek a lapoknak nem csupán két oldaluk van. Elôadás közben a szí-
nészek folyamatosan cserélik a lapok hátsó oldalát, így kifordítva
azokat folyamatosan változik a kirakós, mozdul a kép, éled vagy
sorvad a vén diófa. 

Fontos része az elôadásnak az a pontosan megszerkesztett,
idôzített, jóféle effektzene, amellyel Laun László (Kolozsi Angéla ál-
landó alkotótársa) kíséri, poentírozza a játékot. Ritmust ad az akci-
óknak, kiemel, felerôsít gesztusokat, szinte állandóan ott van a
háttérben, észrevétlenül fogja össze a játékot. 

Távozás, útra kelés, pusztulás, elmúlás, az otthon elvesztése és
meglelése, az átutazólét – csupa olyan téma, amely a felnôtteket is
megindítja. Humor, energia, játékosság, emberség, kedvesség,
csoda – csupa olyan eszköz, amely a gyereknézôk figyelmét is meg-
ragadja. Ez így együtt: igazi családi (báb)színház – Vaskakas módra.
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Az új nagyi
VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

Elisabeth Steinkellner meséje alapján írta:
MMaarrkkóó  RRóóbbeerrtt

Díszlet-, jelmez- és bábtervezô:
BBaarrttaall  KKiissss  RRiittaa

Zene: RRaabb  VViikkii

Rendezô: KKuutthhyy  ÁÁggnneess

Szereplôk: FFôôgglleeiinn  FFrruuzzssiinnaa  eehh..,,  

RRaaggáánn  EEddiitt,,  UUjjvváárrii  JJaannkkaa

Az emlékfoltozók
VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

Máté Angi azonos címû meséje alapján 
írta: NNaaggyy  OOrrssoollyyaa

Látvány: BBaarrttaall  KKiissss  RRiittaa,,  BBoobboorr  ÁÁggii  eehh..

Zene: RRaabb  VViikkii

Mozgás: FFeejjeess  KKiittttyy

Rendezô: MMaarrkkóó  RRóóbbeerrtt  eehh..

Szereplôk: KKooccssiiss  RRoozzii,,  UUjjvváárrii  JJaannkkaa,,  

GGeerrggeellyy  RRoozzáálliiaa

Zenél: TTóótthh  BBaalláázzss

Közremûködik: BBoorraa  LLeevveennttee,,  RRaaggáánn  EEddiitt,,

UUnnggvváárrii  IIssttvváánn

Kolozsi Angéla: 
A bôbeszédû diófa
VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

Tervezô: SSiippooss  KKaattaalliinn,,  SSiissaakk  PPéétteerr

A tervezô munkatársa: RRuummii  ZZssóóffii

Mozgás: BBeennkkôô  ÁÁggnneess

Dramaturg: PPaallllaaii  MMaarraa

Zene: LLaauunn  LLáásszzllóó

Rendezô: KKoolloozzssii  AAnnggééllaa

Szereplôk: KKooccssiiss  RRoozzii,,  SSzzúúkkeennyyiikk  TTaammááss
A bôbeszédû diófa (Szúkenyik Tamás, Kocsis Rozi) 
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