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E tanulmány középpontjában egy kislány bábalak-
jának elemzése áll: Amarilla, A legkisebb boszor-
kány1 című előadás címszereplője, a süldő boszor-
kány, meghatározhatatlan korú mesehős.2 Biológiai
értelemben talán nem teljesen helytálló rá a kislány
megnevezés, társadalmi, a közösségben betöltött
szerepe szerint viszont igen. Amarilla életében a csa-
lád áll központi helyen; az előadás cselekményíve
azt követi végig, hogyan teszi meg első lépéseit
a felnőtté válás felé, a családtól való függetlenedés
felé, és ez milyen hatással van a családjával való
kapcsolatára. A narratívában betöltött szerepe szerint
még férjhez nem adott, serdületlen (és önállótlan)
lány, ezért ő jelenti az azonosulási pontot, a női
mintát a mesét befogadó kislányok számára.
Az előadás a kisiskolás (hatévesnél idősebb) kor-
osztályt célozza meg. Az óvodában a hangsúly
még a kapcsolatok kialakításán és a közösségben
való megfelelő viselkedésen van, egy alsó tagozatos
gyerek azonban már egyre gyakrabban szembesül
a felelősség fogalmával, egyre többször kerül szá-
monkérés vagy döntéshelyzet elé. Az eddig meg-
szerzett tudásanyaga, tapasztalatai is árnyalódnak;
míg korábban a mesék szereplői mindig egyértel-
műen és behatárolhatóan jónak vagy rossznak
bizonyultak, ebben a korban kezd a kisgyermek
rájönni arra, hogy a való életben jóság és gonoszság
ritkán ennyire elválasztható és magától értetődő.

Emellett az előadás felépítéséből, dramaturgiájából
is nyilvánvaló, mely korosztálynak készült. Két fel-
vonás hosszú, méghozzá átlagosan kétszer félóra,
ami még fárasztó lehet egy óvodásnak, de már
befogadható egy kisiskolásnak; lineáris szerkesz-
téssel mesél el egy összefüggő történetet, amelyben
annyi mellékszereplő bukkan fel, hogy még követ-
hető maradjon; a karakterek összetettebbek, árnyal-
tabbak, de még döntéseik alapján elkülöníthető,
hogy a főhős (a Jó) vagy az ellenfél (a Rossz) oldalán
állnak. Az, hogy valaki saját döntése alapján, nem
pedig külső rendeltetés okán kerül a „jó” vagy
a „gonosz” oldalra, netán saját döntése folyomá-
nyaként lesz belőle hős, különösen meghatározó
a női hősök esetében. Vlagyimir Propp A varázsmese
történeti gyökerei című művében a hősnő két típusát
különíti el: a megmentendő és a legyőzendő cár-
kisasszonyt (a magyar népmesékben hagyományo-
san királykisasszonyként szerepel). „A cárkisasszony
e két típusát nem annyira személyes tulajdonságai
határozzák meg, mint inkább a cselekmény menete.
A hős megszabadítja őt a sárkánytól, ő tehát a meg-
mentője. Ez a jámbor menyasszony típusa. A mási-
kat erőszakkal veszik el. Akarata ellenére veszi vagy
rabolja el a ravasz kópé, aki megoldotta a feladatait
és rejtvényeit, nem rettenve vissza attól sem, hogy
sikertelen elődeinek fejei a leány palotája körül
póznákon díszelegnek.”3 Eszerint léteznek passzív4
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1 A legkisebb boszorkány, rendezte: Lengyel Pál, felújította: Kuthy Ágnes, tervezte: Orosz Klaudia; Budapest Bábszínház,
2000. október 1. (felújítás: 2015. november 8.)

2 Otfried Preußler óta számszerűsíthető, hogy egy boszorkány még 127 évesen sem számít nagykorúnak. Ld. Otfried Preußler:
A kis boszorkány. Ford. Szabó Mária. Bp., 1957. Ciceró

3 Vlagyimir PROPP: A varázsmese történeti gyökerei. Ford.: Istvánovits Márton. Bp., 2006, L’Harmattan, 295.
4 Ilyen például a Csizmás kandúr (rendező: Schneider Jankó, Budapest Bábszínház, 2009. október 8.) királylánya, akinek

személyisége abban merül ki, hogy szereti a királyi hintót maga hajtani, de sorsa az, hogy a varázstudó óriás felesége
legyen – hacsak meg nem menti valaki…
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és aktív hősnők, és úgy tűnik, utóbbiak akkor szü-
letnek, ha annyira (nem) akarnak valamit, hogy
inkább a saját kezükbe veszik a sorsukat. Így válik
Amarilla a klasszikus mellékszereplő figurájából
a tettei révén hősnővé – méghozzá tragikus hős-
nővé, mivel a (kötött) szerepkör elhagyása a mesék-
ben mindig végzetes következményekkel jár. (Ezért
egyébként nem is jellemző a népmesékben, inkább
az irodalmi/műmesékben található meg.)
Korábban már szó esett Amarilla kortalanságáról,
meghatározhatatlan koráról. Az azonban egyértel-
műen kiderül róla, hogy ő a három testvér közül
a legkisebb leány: ez a mesebeli pozíció a csa-
ládban önmagában arra predesztinálná, hogy
ő legyen a mese hősnője. Csakhogy Amarilla kor-
talansága a boszorkányságából ered, a családja
is boszorkánycsalád, a három lánytestvér közül

tehát ő a legkisebb boszorkány. Márpedig a nép-
mesék boszorkányai archetipikusan – segítő vagy
ártó szándékú – mellékszereplők, és nem hősnők.
Propp hét szerepkörbe osztja egy mese szereplőit,
funkciójuk szerint: ellenfél, adományozó, segítőtárs,
a cárkisasszony és apja, útnak indító, hős, álhős.5

Ezek a szerepkörök nem feltétlenül feleltethetőek
meg egyetlen szereplőnek; összeolvadhatnak egy
alakban vagy fordítva, egy szerepkört több szereplő
is betölthet. Propp besorolásában például „[a] hős
ellensége lehet a sárkány, az ördög, a rablók,
a boszorkány, a mostoha stb.”6 és „ha a sárkány
elpusztul a küzdelemben, ő maga nem üldözheti
tovább a hőst. Ezért az üldözés funkciójának betöl-
tésére újabb szereplők lépnek a színre: a sárkány
feleségei, nővérei, lányai, anyósai, anyja, vagyis
nőrokonai.”7 A boszorkány tehát klasszikusan lehet

5 Vlagyimir Jakovlevics Propp: A mese morfológiája. Ford. Soproni András. Bp., 2. jav. kiad., 2005, Osiris, 78–79.
6 Uo., 35.
7 Uo., 80.

Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány, 2000. R: Lengyel Pál
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ellenfél, de adományozó vagy segítőtárs is, feltéve,
hogy a hős teljesíti a feladatát (pl. megfelelően
köszönti a boszorkányt – „Adjon isten jó napot,
öreganyám!/Szerencséd, hogy öreganyádnak szólí -
tottál.” – vagy szolgál nála egy esztendőt stb.).
A legkisebb boszorkány meséjében az ellenfél sze-
repkörét hivatott betölteni a Szomjas Sárkány és
Anya-Banya, illetve a három boszorkánylány, Rilla,
Marilla és Amarilla. Király Kis Miklós elpusztítására,
a Tündér Terciával közös boldogságának megaka-
dályozására törnek, csakhogy Király Kis Miklós segí-
tőtársa lesz (hosszabb vagy rövidebb időre) a réz-
táltos, Csillaganya és a legkisebb csillag, a róka,
az arany táltos – és Amarilla. Boszorkány létére
nem azért segíti Király Kis Miklóst, mert a hős meg-
felelően köszönti őt (Király Kis Miklós „varjúcskának”
és „szeplős kis vakarcsnak” szólítja a lányt), hanem,
mert beleszeret.

A szerelem az egyik legnagyobb tévedés, amit egy
drámai szereplő elkövethet. A szerelem a mesékben
leginkább a főhős privilégiuma. A hős vágyának
tárgyáról, a megmentendő királylányról jellemzően
nem derül ki, hogy érez-e többet puszta hálánál
a megmentője iránt. „Úgy tűnik, ezek a mesék
szándékosan kerülik azt az állítást, hogy a hősnő
szerelmes lenne; az a benyomásunk, hogy még
a tündérmesék sem igen bíznak az »első látásra«
kialakuló szerelemben. Ehelyett arra utalnak, hogy
a  szerelemhez sokkal több kell, mint hogy
az embert életre keltse vagy kiválassza egy királyfi.
A megmentők a hősnőbe annak szépsége miatt
szeretnek bele, ami tökéletességét jelképezi.”8 Király
Kis Miklós is a szépsége miatt szeret bele Tündér
Terciába, aki várja őt, készül arra, hogy Király Kis
Miklós eljön érte és feleségül veszi. Az esküvő nap-
ján azonban elrabolja a Szomjas Sárkány, szigorúan

8 Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Ford. Kúnos László. Bp., 1985, Gondolat, 393.

Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány, 2000. R: Lengyel Pál
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Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány, 2015. R: Lengyel Pál rendezését felújította Kuthy Ágnes, T: Orosz Klaudia. Z: Darvas Ferenc. 
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a mese törvényeinek megfelelően: nem elég meg-
találni a szépséges hősnőt, meg is kell menteni.
„Mivel szerelmesek, a hősöknek aktívvá kell válniuk,
be kell bizonyítaniuk, hogy méltóak a nőre, akit
szeretnek, és ez erősen különbözik attól, ahogy
a hősnő passzívan elfogadja, hogy szeretik. […]
A történetek mintha arra utalnának, hogy belesze-
retni valakibe, ez csak úgy megtörténik az emberrel,
de szeretni valakit, ehhez már sokkal több kell. De
mivel a megmentő férfiak ezekben a történetekben
a gyámolító szerepét játsszák, semmi különöset
nem tudunk meg a viselkedésükből arról, mit is
jelent voltaképpen szeretni valakit, mivel jár a »sze-
relmesnek lenni« elkötelezett állapota.”9 Csakhogy
Király Kis Miklós még a táltosok segítségével sem
tudná soha megmenteni Tündér Terciát, ha Amarilla
nem szegülne szembe Anya-Banya akaratával, és
nem segítené titkon. Amarilla boszorkány és (ezért)
mellékszereplő, nem szabadna beleszeretnie sen-
kibe. Mégis megtörténik vele – ám ezután az már
az ő saját döntése, hogy vállalja mindazt, ami
a „szerelmesnek lenni” elkötelezett állapotával jár.
És mivel a betöltendő szerepkör elhagyása mindig
tragikus következményekkel jár, ez a vállalása végül
a testébe, a testi valójának feladásába kerül.10

Ámi Lajos mesemondó saját költésű, minden
elmondással változó meséjéből született Lázár Ervin
A legkisebb boszorkány című története, melyet
aztán maga a szerző dolgozott át bábszínpadra.
Ámi Lajosnál egyértelműen Király Kis Miklós a fősze-
replő, a három boszorkánylány megmarad epizód-
szereplőnek, még nevesítve sincsenek. Az átváltozás
motívuma azonban már itt is megjelenik: nemcsak
az erőtlen gebe változik – a megfelelő bánásmód
hatására – táltos paripává, de cselből a boszorkány
is lóvá változtatja a saját lányait.11 Lázár Ervin mesé-
jében a boszorkánylányok önszántukból cserélnek
olykor testet – és a bábszínpadon a testcsere való-
ban a bábtestek lecserélését jelenti más-más bábra.

Boszorkányként Rilla, Marilla és Amarilla antropo-
morf ugyan, de színükben, formájukban mesebeliek;
elég csak Rilla háromszög alakú pupillájára vagy
Marilla lila arcára gondolni. (Velük szemben
az emberi szereplők, mint Király Kis Miklós vagy
az Obsitos, mind színeikben, mind kialakításukban
egészen hétköznapiak.) Még Amarilla közülük
a leginkább „emberi” a szeplőivel és kerek szeme-
ivel. Legfőbb jellegzetességeiket az átváltozásaik
során sem tudják levetkőzni, így például Rilla tekin-
tete és hangja tündér udvarhölgyként is kemény,
szúrós marad, mintha a belső és külső tulajdonsá-
gai összefüggésben állnának. Amarilla szeplői is
mindig megmaradnak, még akkor is, amikor egy
rövid időre nemet vált, és vándorlegénnyé változik.
A boszorkányság a népi hiedelem szerint elsősor-
ban női „szakma”, hagyományosan a nőiséggel
szokták összekapcsolni, Amarilla a maga módján
mégis egy kicsit nemtelen. Noha kialakításából
(vékony arc, karcsú alkat, keskeny, hosszú ujjak,
ívelt száj, zilált kontyba fogott haj, piros-rózsaszín
öltözék – csupa a nőiséggel asszociált külső jegy)
első látásra kiderül, hogy nőnemű, mellette az is
látszik egyből, hogy inkább boszorkány, mint nő.
A család egyébként csupa nőből áll; a családfő
Anya-Banya, akinek nevében ott rejlik a „foglalko-
zása” és a családban betöltött szerepe is, mint
ahogy a három lányának neve is árulkodó: a szó-
tagbővülés elárulja, hogy Amarilla közülük a legfia-
talabb, Rilla pedig a legidősebb. A három nővér
együtt indul el, hogy megakadályozza Király Kis
Miklóst Tündér Tercia megtalálásában; eddig otthon
tanulták a boszorkánymesterséget Anya-Banyától,
most először lépnek ki önállóan a világba. Az önál-
lóvá válás ebben az esetben csak az anyától való
elszakadást jelenti, nem az egyedül boldogulást,
épp ellenkezőleg: a feladat a három testvért igazi
„mesebeli” három rossz szándékú boszorkánnyá
kovácsolhatná. Amarilla saját döntése, hogy elszakad

09 Uo., 393–394.
10 A legkisebb boszorkány meséje számos ponton párhuzamba állítható Hans Christian Andersen A kis hableány című

történetével.
11 Mikor nem válik be a csel, nem sikerül Király Kis Miklós csapdába csalása, a boszorkány meggyanúsítja a lányait, hogy

beleszerettek az ifjúba, ezért a kudarc. Ld. Ámi Lajos meséi. Szerk. Erdész Sándor. Bp., 1968. (Új Magyar Népköltési Gyűj-
temény), Akadémiai Kiadó, 90–117.
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Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány, 2015. R: Lengyel Pál rendezését felújította Kuthy Ágnes

a családjától, végérvényesen: mivel ellenük dolgo-
zott és ezzel elárulta őket, a nővérei is elárulják
Anya-Banyának, aki megbünteti a család (és
a boszorkányság) elárulásáért. Azáltal, hogy Amarilla
a szerelmet választja, a boszorkánysága helyett
a  saját emberi (női) oldala felé közeledik.
Áldozathozatala tehát egyfajta nővé érési aktus. Ez
pedig nem visszafordítható.
Míg a boszorkánylányok korábbi átváltozásai csak
átmenetiek voltak, és mindig vissza tudtak térni
az eredeti (báb)testükhöz, Amarilla belső változása
és Anya-Banya átka maradandó. Anya-Banya átka
így hangzik: „Elveszem a szemedet, az arcodat,
a mosolyodat, a lángoló hajadat, elveszem minden
porcikádat! Kirgyola-bergyola-belzebubbancs,
Amarilla, szél legyen belőled! Száguldj a világban
nyughatatlanul, huhogj, zúgj, sírj, szállj, röpülj, te
átkozott!”12 A fizikai valójától fosztja meg a lányt,

de ahhoz, hogy ez a bábszínpadon megjelenhes-
sen, paradox módon, szükség van egy testre. Igaz,
Amarilla szélként való megjelenése alig tekinthető
bábnak. Az előadás emberi figurái alulról mozgatott,
pálcás bábok, kivéve, amikor repülniük kell: olyankor
kisebb, botos bábokkal dolgoznak a színészek. A tál-
tos paripák is botos bábok, míg a már-már hétköz-
napi róka kesztyűsbáb. Mellettük Amarilla megjele-
nése szélként csak igen nagy engedményekkel
sorolható be a (botos) bábok közé. Valójában a fekete
pálca végén csak egyetlen vékony textildarab van,
egy dróttal megformázva, hogy Amarilla alakját idézze.
Mégis, attól, hogy a szél nem szélgéppel vagy csak
hanggal van érzékeltetve, hanem ennek az egészen
egyszerű „bábnak” a mozgatása révén fizikailag
(testileg) is megjelenik Amarilla testének (fizikai való-
jának) hiánya, (jó esetben) nemcsak Király Kis
Miklós, de a néző szíve is sajogni kezd.

12 Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány. Budapest Bábszínház, 2015. 34. (Szövegkönyv)
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Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány, 2015. 
Lengyel Pál rendezését felújította Kuthy Ágnes

Mindig lesznek lejegyezhető történetek, mesék,
tele mesebeli alakokkal, hatalmas királyokkal,
boszorkányokkal és sárkányokkal. Ahogy mindig
lesznek sárkányok, úgy mindig lesznek hősök is.
A sárkányok hagyományosan királylányokat rabol-
nak, és ezért vagy egy legkisebb királyfitól, vagy
egy szegény vándorlegénytől kapják meg a magu-
két – vagy magától a királylánytól. Pontosan egy
dolog kell ahhoz, hogy egy történetben egy lány/nő
hősnővé váljon: az ő saját döntése. A bábtest
ennek a döntésnek rendelődik alá, hogy aztán
a színpadon a figura képes legyen a hősnői szerep
betöltésére. Szerepvállalása és saját testi valójának
(és annak minden esendőségének és erősségének)
megélése elválaszthatatlanul összefonódik és
együtt ágyazódik a kontextusba – még úgy is, hogy
egy báb, egy élettelen tárgy testi megéléséről/meg-
éledéséről van szó. Különösen úgy.

Fotók: Izsák Éva, Éder Vera

This article focuses on the analysis of a little girl’s puppet, Amarilla, the main character of The
Smallest Witch. She is a tiny little witch, a fairy tale hero of indefinite age. In a biological sense,
it may not be entirely correct to call her a girl; but according to her role in the community, she is. 
The family is at the center of Amarilla’s life; the arc of the performance follows her along the first
steps of becoming an adult, gaining her independence from the family and shows how this
affects the relationship with her family. She’s an unmarried, pre-adolescent (and helpless) girl,
making her a character and a female ideal for little girls watching the play to identify with. 
Only one thing is needed to make her into girl/woman heroine: making her own decision. The
body of the puppet is subordinate to this decision so that on stage the figure becomes able to
fulfill the role of the heroine. Its role and its own physical experience are inextricably intertwined
and embedded in the context – even when it comes to the physical existence/life of a puppet
or an inanimate object.
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