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Önkéntes segítők Gábor István építésszel, 1995. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993

Krucsay-oltár a Minorita templomban, Nyírbátor. Fotó: Széman Ri-
chárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993

Fesztiválnyitó menet, 1998. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Báb-
tár Fotótára Gy/1993
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A rendszerváltás utáni utcaszínházi és bábos alkotói 
közeg megújulása, útkeresése és művészi kibon-
takozása elválaszthatatlanul összekapcsolódik a nyír-
bátori Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi 
Fesztivállal1. Nyírbátor a minorita templomban ta-
lálható Krucsay- vagy Passió-oltár nemzetközi 
szinten való megismertetése szándékával kapcso-
lódott 1993-ban a Barokk Nemzetközi Éve prog-
ramsorozathoz. A Szárnyas Sárkány Nemzetközi 
Utcaszínházi Fesztivál művészeti koncepcióját Köllő 
Miklós pantomimművész, rendező, koreográfus, 
a Közép-Európai Barokk Év szervezőjének ötlete 
nyomán Szász Zsolt bábtervező, színész és rendező, 
valamint Tömöry Márta író, dramaturg, a Magyar 
Népművelési Intézet bábos referense alkotta meg. 
A fesztivál elsősorban utcaszínházi formációknak 
adott otthont, egybe gyűjtötte a rendszerváltás 
körül induló bábos újítókat és az alternatív színházi 
szcéna fiatal alkotóit. Interjúsorozatunk a szervezőket, 
alkotótársakat és a résztvevőket szólítja meg. 
Elsőként a fesztivál művészeti vezetőjével, Szász 
Zsolttal beszélgettünk.2 

Simándi Katalin: A nyírbátori Szárnyas Sárkány 
Fesztivál 1993-ban indult3. Mi a legfontosabb, ami 
a fesztivál huszonöt éve alatt létrejött, megvalósult? 
Szász Zsolt: Előbb talán arról kell megemlékezni, 
hogy a központosított bábszínházi struktúra fel-
bomlásával4 a bábos műfaj egyedülálló esélyeket 
kapott: elindult az országos bábszínházi hálózat 
kiépítése, egyúttal lehetőség nyílt arra is, hogy 
családi vállalkozásban olyan magán-bábszínházak 
jöjjenek létre, amelyek a piaci kereslet alapján 
találják meg közönségüket. 
Az utcaszínház, mint a színházcsinálás legszabadabb 
formája a 80-as évek végén, a 90-es évek elején 
új műfajként jelent meg a több évtizedes tiltás 
után. Ez a játékmód a legősibb tradíciókhoz való 
visszatérést, a kultikus formák művelésének lehe-
tőségét, de – a közönséggel való közvetlen kom-
munikáció révén – akár az aktuálisan fennálló tár-
sadalmi, politikai jelenségekre adott azonnali 
válaszok lehetőségét is megengedi.

Simándi Katalin 

MEGY-E  A SZ ÍNHÁZ  Á LTAL  A V I LÁG  E LÉBB?

BESZÉLGETÉS SZÁSZ ZSOLTTAL A NYÍRBÁTORI SZÁRNYAS SÁRKÁNY 

NEMZETKÖZI UTCASZÍNHÁZI FESZTIVÁLRÓL (1993–2018)

1 Névváltozatban: Szárnyas Sárkány Hete Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál. 
2 Szász Zsolt (1959) Blattner Géza-díjas bábművész, jelenleg a Nemzeti Színház dramaturgja, a Szcenárium színházi és művészetelméleti 

folyóirat felelős szerkesztője. 1978-tól 12 évig a Vojtina Bábegyüttes tervezője, kivitelezője, játékosa és rendezője. 1988-ban a budapesti 
Térszínház tervezője, játékosa. 1988–90 között Tömöry Mártával Proli-Hystrió néven hozták létre bábszínházi formációjukat. A MéG (Misz-
térium és Gravitáció) Színházat Tömöry Mártával és Bassola Richárddal 1990-ben alapították. 1994-ben Tömöry Mártával létrehozták 
a Hatytyúdal Színház nevű alternatív színházi társulást. Az együttes tizenkét éves fennállása alatt főként a középkori magyar drámai em-
lékeket, a dramatikus népszokásokat, rítusokat és a szent színház formakincsét kutatták. Előadásaikat többszörösen rétegzett jelrendszer 
és képzőművészeti látásmód jellemezte. Szász Zsolt bábtervezőként, kivitelezőként és rendezőként több magyarországi és határon túli hi-
vatásos magyar bábszínháznál dolgozott. 1993-tól húsz éven át volt a Nyírbátori Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál mű-
vészeti vezetője és több ízben a záró előadások rendezője. 

3 A Barokk Nemzetközi Évéhez kapcsolódóan 1992 májusa és 1993 szeptembere között közel 230 programot hívott életre az Országos Ide-
genforgalmi Hivatal (OIH), melynek vezetője az Amerikából hazatérő közgazdász, Téglássy Tamás volt. A Közép-Európai Barokk Éve ma-
gyarországi eseményeihez számos kiállítás, zenei és színházi program kapcsolódott. 

4 Az Állami Bábszínház 1992-ben szűnt meg, az Andrássy úti épület Budapest Bábszínház néven folytatta működését. Ugyanebben az évben 
indult az Állami Bábszínház volt Jókai téri épületében a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház.
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Amikor tehát Köllő Miklós5 felkérésére elvállaltam 
a fesztivál művészeti vezetését, akkor ezeknek 
a szempontoknak figyelembevétele mondatta 
velem, hogy ebbe érdemes belevágni. Annál is in-
kább, mert az akkori formációnk, a Tömöry Mártával6 
alapított MÉG Színház7 – nem lévén próbahelyünk, 
raktárunk, autónk, pénzünk – máshogy nem tudott 
működni, csak utcaszínházi formában. A nyírbátori 
fesztivál egyfajta bázis lehetőségét is kínálta szá-
munkra a nyári időszakban arra, hogy azokat 
a nagy ívű elképzeléseket, melyek 1988 óta moz-
gattak bennünket, a gyakorlatban is kipróbáljuk. 
Voltak előképeink, elsősorban az Amerikában működő, 
világhírű Bread and Puppet Színház8. Ők a vietnámi 
háború ellen fellépő aktivista színházként tűntek fel 
New Yorkban. A ’80-as évektől – már a vermonti 
időszakban – működésük egyre inkább a nagy, kö-
zösségi rituálék megrendezésében kulminált. 
S. K.: Az utcaszínház műfaja akkoriban már létezett 
Magyarországon? 
Sz. Zs.: Nem. A diktatúrában tiltva volt az ilyesfajta 
megnyilatkozás. 

S. K.: Mit jelentett akkor ez a műfaj? 
Sz. Zs.: A szabadságot. 
S. K.: És az Orfeo? Az is egy politikailag érzékeny 
csapat volt.9 
Sz. Zs.: De nem utcaszínház! Persze az ellenállás, 
a szabadságjogok vagy a szabad szólás lehetősége 
a műfajban kódolva van, de ennek Magyarországon 
utcaszínházi előzményei nem nagyon voltak, hacsak 
azokat a mutatványos negyedeket vagy vándortár-
sulatokat nem számítjuk, melyek a hazai bábszín-
háztörténetben is több mint kétszáz éves múltra 
tekintenek vissza. De így, műfajszerűen az utcaszínház 
Magyarországon nem létezett addig. Az persze jel-
lemző, hogy akiket toborozni lehetett a fesztiválra, 
azok zömében bábosok voltak. A műfaj megengedte 
már a rendszerváltás előtt is, hogy óriásbábokkal 
utcán megnyilvánuljunk, vagy kisebb létszámú elő-
adásokkal – mint én is a Kékszakállúval10 – már 
a rendszerváltás előtt kimenjünk a szabad térre. Ott 
volt példának Kemény Henrik, aki valóban függet-
lenként és utazószínházként működött. Sokunknak 
volt ideálja az, hogy ezen a szinten és ilyen módon 

05 Köllő Miklós (1946) 1967-ben alapította meg a Domino Pantomim Együttest, amely kísérleti színházként egy új műfaj megteremtését tűzte 
ki célul. Hamar népszerűbbé vált külföldön, mint itthon. A ’70-es években együttesével szinte minden jelentős színházi fesztiválon fellépett, 
számtalan filmes és televíziós koreográfiát készített. 1977-ben alapított színházi iskolájában a színészmesterség, a drámaelmélet mellett 
többek között a mimtechnika és az akrobatika alapjaival is megismertette a hallgatókat. Köllő mindjobban eltávolodott a hagyományos 
értelemben vett pantomim-művészettől. Thomas Mann, Dosztojevszkij, Gogol adaptációja mellett Hieronymus Bosch, Brueghel művek 
feldolgozásai kerültek a repertoárjába. Emblematikus előadása volt Juhász Ferenc A szarvassá változott fiúja a Visegrádi Játékokon. 1983-
ban létrehozta saját színházát, a 90 fős Centi Színpadot. Látomásos színháza a mozgásszínház, a képzőművészetek, a vizuális színház, 
a jazz-balett és a pantomim formanyelvét ötvözte. A Közép-Európa-i Barokk Év programsorozatának szervezését Köllő cége, a Vital 
Kulturális Turisztikai Szolgáltató Kft. nyerte el. Köllő hat fesztivált talált ki és alapított, Nyírbátor esetében ő vetette fel – nem lévén a városban 
művelődési ház –, hogy ennek a fesztiválnak az utcaszínház legyen a profilja. 

06 Tömöry Márta (1944) DLA történészként végzett, majd a prágai színiakadémián bábdramaturgiát és bábrendezést tanult. Hazatérve dra-
maturgi és fordítói munkákat vállalt, majd a Magyar Művelődési Intézetnél helyezkedett el bábos referensként. Munkatársaival kialakította 
és működtette a B és C kategóriás bábos felnőttoktatást, kapcsolatot tartott fenn bábos amatőr csapatokkal országszerte. 1991-ben szer-
vezte meg az első Nemzetközi Betlehemes Találkozót. 1993-tól a Szárnyas Sárkány szervezője, 1994-től pedig vezető tanára a fesztivál 
keretein belül megszervezett, határon túli magyarokat megszólító Bábos Kurta Kurzusnak. 2012-ben jelent meg színházelméleti disszer-
tációja Mikor a bábok még istenek voltak címmel (Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely). 

07 A Misztérium és Gravitáció Színháza 1990. április 1-én, Bolondok Napján, a Széchenyi fürdőben alakult utcaszínházi formáció, melynek 
működtetője a SZKéMA (Szabad Komédiások és Mutatványosok Alapja) Egyesület volt. Alapító tagjai: Tömöry Márta, Szász Zsolt, valamint 
a Térszínházból kivált Bedő Mónika és Bassola Richárd volt. Az állandó otthon nélkül működő utcaszínház sok szállal kapcsolódott a Pest-
újhelyi Közösségi Házhoz. 1994-től Tömöry Márta és Szász Zsolt Hattyúdal Színház néven folytatta színházi tevékenységét. 

08 Alapítói Elka és Peter Schumann, akik első óriásbábos felvonulásaikkal a vietnámi háború ellen tiltakoztak 1962–63-ban. A társulat elne-
vezése utal arra a rituális cselekménysorra, mely egy-egy sokszereplős, óriásbábokat felvonultató, és sajátos képzőművészeti látásmóddal 
kialakított, erőteljes látványvilágú előadásuk alatt zajlik: Schumann kemencét épít és kenyeret süt, melyet az előadást követően a nézőkkel 
együtt fogyasztanak el. 

09 A baloldali-maoista nézeteket valló Orfeot 1969-ben alapította mások mellett Bálványos Huba grafikus, Malgot István szobrász, Németh 
Ilona képzőművész, Komjáthy Anna grafikus. A csoport amatőr bábegyüttesként kezdte működését, színjátszó csoportjuk Fodor Tamás 
színész irányításával indult el Orfeo Stúdió néven. Emellett zenei, szociofotós és képzőművészeti műhelyek is működtek az Orfeon belül. 

10 Kékszakállú lovag, avagy a nőzsarnok. Balog István XIX. századi vándorszínész hagyatékából készült egyszemélyes vásári marionett-báb-
játék Szász Zsolt előadásában. Dramaturg: Tömöry Márta. A bábokat és a színpadképet tervezte, a bábokat faragta: Szász Zsolt. Bemutatója 
1988-ban volt.
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dolgozzunk. Szólóbábosok, mint Bartha Tóni11 
a Kolibri Színházból, vagy a kecskeméti Cirókások12 
is, akik kapcsolatba kerültek Kovács Ildikóval13. Ildikó 
tisztában volt a vásári bábjáték-hagyományokkal, 
emellett kiváló mozgásművész és esztéta is volt. 
Nagyon jól kiképezte kesztyűs játékra a kecskeméti 
fiatalokat. Azokkal a művekkel, melyek 1987–88-
ban megszülettek az utcán, már határon túlra is ki-
jutottunk. Ahol létezett utcaszínház, ott mi megfor-
dultunk. Ez nemzetközi kapcsolatrendszert hozott 
és rengeteg tapasztalatot. 
Arra törekedtünk, hogy olyan magyar tematikát vi-
gyünk színre, melyet könnyen megértenek a nézők. 
Egy archaikusabb magyar tudatformát feltételeztünk, 
ami még létezhet az emberek fejében. Olyan tör-
téneteket vettünk elő, melyekre reagálni tudnak 
az általunk alkalmazott színházi eszközök láttán. 
Ez a szemlélet jellemezte az akkor fellépő teljes 
generációt. És nem csak a bábosokat. Csatlakoztak 
hozzánk népzenészek, táncosok is, akik a tánc- 
házmozgalomban már a rendszerváltás előtt meg-
tapasztalták a szabadabb megnyilvánulás lehető-
ségét, a közösségi létet. A népi műveltség felszínre 
kerülésével természetes táptalajra talált ebben 
a közegben mindaz, amit mi színházi vonalon 
szerettünk volna elérni. A 80-as évek elejétől, 
amikor a táncházmozgalom szárba szökkent, 
egyfajta felfutása volt a szellemtörténeti kutatásoknak 
is. Például a Rideg Gábor14 szerkesztette Művészet 
folyóirat írásai, vagy a magyarságismereti szabad-
egyetemeken szerzett tudások már jó tíz évvel 

a rendszerváltás előtt áthatották a mást akaró pá-
lyakezdők tudatát. Ez volt a szélesebb körű, holisztikus 
szemléletű szellemi háttér. Intézményi keretet pedig 
a Művelődési Intézet biztosított: országosan kiépített 
hálózata nagyon jó konstrukcióban kínált tovább-
képzéseket irodalomtanároknak, amatőr színháza-
soknak, bábosoknak és képzőművészeknek. 
S. K.: Mindez hogyan kapcsolódott össze Nyírbá-
torral? 
Sz. Zs.: Akkori társulatunk, a MéG Színház külföldi 
útjain szerzett tapasztalatait használtuk fel, a sze-
mélyes kapcsolatok pedig nagyon hamar egy 
nemzetközi hálózattá épültek ki. A MéG Színház 
székhelye akkoriban a Pestújhelyi Közösségi Ház 
volt, ahol kerületi szinten már próbálkoztunk 
ünnepi alkalmak, rendezvények létrehozásával. 
Talán nem is sikertelenül, hiszen ezek a mai 
napig tovább élnek15. Tehát volt már mintánk arra 
is, mit kell a produkciókon kívül befűzni a fesztivál 
szövetébe. A kérdés az volt, melyek azok az em-
lékezeti, tudati, szimbolikus tartalmak, amelyek 
a helyi közösség életet kulturális értelemben ala-
kítani tudják. 
Igazából, amiben találkozott az elképzelésem Köllő 
Miklóséval, az a színháznak, azon belül az utca-
színháznak a társadalmi és kulturális vetülete volt. 
Lehet úgy is fogalmazni: annak a kísérlete, hogy 
megy-e színház által a világ elébb, van-e esély 
a közösségi értelemben vett ünnep megélésére? 
Mert az mindjárt a kezdetkor megfogalmazódott, 
hogy ünnepet kell generálni. Ez pedig a helyi 

11 A nyírbátori születésű Bartha Antal (1967) 1988-ban végezte el a Bábszínészképző Tanfolyamot és az Állami Bábszínház tagjaként kezdte 
pályáját. 1992-ben az akkor induló Kolibri Színházhoz szerződött, de vendégként játszott a Budapest Bábszínházban is. 1996-ban létre-
hozta egyszemélyes vásári bábjátékos formációját, a Bartha Tóni Bábszínházat. Eredetileg Vitéz László-darabokat szeretett volna játszani, 
de Kemény Henrik ezt nem engedélyezte. Így nyúlt vissza Paprika Jancsi alakjához. Az előadások létrehozásában Kiszely Ágnes, Zalán 
Tibor és Rumi László segédkezett. A bábokat Lellei Pál és Majoros Gyula készítette. 

12 A Maskarás Céhet az akkor Kecskeméten, a Ciróka Bábszínházban dolgozó Pályi János alapította Rumi Lászlóval és Kovács Gézával 
az 1980-as évek második felében. Állandó alkotótársuk Majoros Gyula bábkészítő iparművész, zenész volt. A Prágában élő, de a kecs-
keméti Cirókánál is dolgozó Boráros Szilárd évekig fellépett velük. A társulat elsőként használt gólyalábat Magyarországon. Felvonulásaikkal, 
gólyalábas meneteikkel és a vásári bábjátszás hagyományait tovább éltető utcaszínházi előadásaikkal a hazai és a külföldi fesztiválok 
állandó vendégei voltak. Az együttesből kivált Rumi László a Langaléta Garabonciások gólyalábas formációban folytatta hosszúlábú mun-
kásságát. 

13 Kovács Ildikó (1927–2008) 1949-től a Kolozsvári Bábszínház rendezője volt, rövid ideig a Nagyváradi Bábszínházban is dolgozott. Báb-
rendezői, bábszínház-teoretikusi és társulatépítői munkássága meghatározta a Kolozsvári Bábszínház és a kecskeméti Ciróka Bábegyüttes 
arculatát és bábos világlátását. A kilencvenes évek elején, amikor még nem létezett felsőfokú bábos képzés, nyári alkotótáborai és 
az egyes bábszínházaknál tartott próbafolyamatai hiánypótló szerepet töltöttek be a pályakezdő bábosok és bábtervezők szemléletfor-
málásában. 

14 Rideg Gábor 1973-tól volt főszerkesztője a folyóiratnak. 
15 Huszonhetedik alkalommal rendezték meg 2019-ben a Pestújhelyi Napokat.
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Árgyélus királyfi és Tündér Ilona. Hattyúdal Színház, 1994. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993

Árgyélus királyfi és Tündér Ilona. Sz: Szász Zsolt és Tömöry Márta, 
Hattyúdal Színház, 1994. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár 
Fotótára Gy/1993

Szarvastánc. Sz: Tömöry Márta, Vaskó Zsolt, Fehérváry Lilla, Szász Zsolt, 
Bálint Károly, Kozma András. Hattyúdal Színház, 1998. Fotó: Széman 
Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993
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öntudat felélesztésével, a tradíciók átmentésével, 
a helyi legendárium feltérképezésével és egyfajta 
szimbolikus közlésmóddal meg is valósult Nyírbá-
torban. 
S. K.: A nyírbátori partner, a fesztiváligazgató Dózsa 
György16 volt. 
Sz. Zs.: Gyuri nem volt szabályos fazon. Ő amolyan 
kulturális gerillaharcosként működött. Mindenhol, 
ahol megfordult – Hosszúpályiban, Balmazújvá-
rosban, Nyírbátorban – provokatív módon ment 
szembe a tanácsi és párt-direktívákkal. Tudatosan 
élt azzal a felhajtó erővel, azokkal az eszközökkel, 
melyek a rock vagy beat-generációt jellemezték: 
a hézagok, a lyukak kitágítása rá abszolút mértékben 
jellemző volt. Ez a szabálytalansága abból is 
fakadt, hogy Nyírbátorban nem volt művelődési 
ház. De nagyon értékes programok igen. 
És ő az olyan őrült elképzeléseknek, mint amit én 
is képviseltem, teret adott. Tulajdonképpen szabad 
kezet kaptam tőle a helyszínválasztástól a profil 
megalkotásáig. Hogy kiket-miket hívunk meg, abba 
se nagyon szólt bele. Az első fesztivál megrende-
zésére komoly pénzügyi támogatást biztosítottak 
a Barokk Év keretéből, azzal a kikötéssel, hogy 
produkciókat kell vásárolni, és ami még fontosabb: 
ezeknek a lehető legnagyobb publicitást kell biz-
tosítani. Továbbá vállalni kellett – településnek, 
önkormányzatnak, művelődésiház-vezetőnek –, 
hogy az új rendezvényt pár évig életben tartja. De 
támogatás csak egy évig volt. 
S. K.: Az első év pénzügyi biztonsága után az anya-
giakat hogyan teremtettétek elő? 
Sz. Zs.: Az se volt biztonság. Gyuri először úgy 
képzelte, hogyha utca, akkor ingyen lépünk fel, és 
a közönség se fizessen. Az első két évben még 
verekedések, késelések is voltak a városon kívülről 
érkezett cigányság körében. Gyuri hamar belátta, 

hogy érdemes lesz kerítéssel körbe venni a területet. 
Meg azt az egyszerű tényt is elfogadta, hogy 
amiért fizet – ezek jelképes összegű jegyárak 
voltak –, azt jobban meg fogja becsülni az odalá-
togató. Ebben nem volt konszenzus az elején, de 
meggyőztem. Azt is elértem, hogy a fellépőknek fi-
zetni kell. 
S. K.: Ez nem volt egyértelmű? 
Sz. Zs.: Nem, nem volt egyértelmű… De ezzel 
együtt, mint minden közösségi ügynek, helyben 
kellett embereket, alapot találni, a pénztelenség 
miatt rengeteg ingyen munkával, adományokkal, 
természetbeni juttatásokkal. 
S. K.: Kik segítettek? 
Sz. Zs.: Sikerült bevonnunk 20-25 helyi fiatalt, akik 
az akkor induló egyesületek – íjász-kör, amatőr 
képzőművészek csoportja stb. – tagjai voltak. A helyi 
erdészet vezetője fát adott, de volt ott lakatosmestertől 
kezdve nagyon sok mindenki, tűzoltók és mások, 
kalákában. Gábor István debreceni építész17 keze 
alatt azzal kezdtük a munkát, hogy a fesztivál 
leendő helyszínét, a Papok rétjét, ami rendkívül el-
hagyatott, dzsungelszerű képződmény volt, a segít-
ségükkel elkezdtük átépíteni, rendbe rakni. 
S. K.: Akkoriban a Papok rétjén minden évben új 
installációk, játszóhelyek épültek a fesztivál idejére. 
Tehát a helyszínt is ti teremtettétek meg. Hogy 
zajlott a fesztivál tervezése, az előkészületek? 
Sz. Zs.: Ez egész éves munkát jelentett. A helyi vi-
szonyok ismeretében három területen indult el 
az elméleti munka: elkezdtük a Báthory-legendárium, 
a történelmi háttér, a várostörténet feltérképezését, 
azzal a szándékkal, hogy amit lehet, azt a legszé-
lesebb körben publikussá is tegyük. A második 
volt a helyszín építészeti programjának kidolgozása. 
A harmadik a városfejlesztéssel kapcsolatos intenzív 
párbeszéd a városvezetéssel, debreceni építészek 

 
16 Dózsa György (1951–2018) Bessenyei-díjas népművelő, rendezvényszervező, kulturális vállalkozó. 1976 és 1981 között a hosszúpályi mű-

velődési ház igazgatója, 1981–1987 között a Balmazújvárosi Veres Péter Művelődési Központ igazgatója. 1987-től Nyírbátor kulturális élet-
ének vezetője. Nem lévén a városnak saját intézménye – 2006-ra épül meg a művelődési központ – a kulturális élet szervezését 
vállalkozói formában működtette. Városi ünnepségeket hozott létre, továbbfejlesztette a nagy múltú Nyírbátori Zenei Napok rendezvény-
sorozatot, 1993-ban elindította és 2015-ig üzemeltette a Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivált. 1997-ben megszervezte 
és 11 évig működtette a Rhythm & Blues Fesztivál és Motoros Találkozót. Nyírbátori munkája mellett 2004 és 2009 között a Magyar Mű-
velődési Intézet Észak-alföldi Regionális Irodájának vezetője, 2013-ban a Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
irodájának szakmai irányítója. 2012-től a cégénydányádi SzamosFeszt szakmai vezetője. 

17 Gábor István 2019-től tölti be a Debrecen főépítésze tisztséget.
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bevonásával. Mi komolyan úgy gondoltuk, hogy 
átalakítjuk a települést, fizikai értelemben is. Ennek 
érdekében egész évben zajlott a helyi kapcsolat-
építés. Nyáron ez a közvetlenül érintett embereken 
túl a családtagjaikat is jelentette, tehát sugárszerűen 
bővült a kör: az összes iskolát, a cipőgyárat, tehát 
minden lehetséges közösséget, munkahelyet, ahon-
nan segítséget lehetett remélni, azt mi elértük. Ér-
dekeltté lettek téve abban, hogy a jól végzett 
ingyen munka és a fesztiválnak szánt adományok 
után a saját ünnepükre eljöjjenek. Mindez szeren-
csésen találkozott azzal, amit művészi értelemben 
kaptak a fesztiváltól. 
S. K.: És ez elég volt számukra?           
Sz. Zs.: Persze. Történeti énekmondókat hívtunk, 
akik a Báthoryak korát énekelték meg: a helyi kö-
zönség élményszerűen térhetett vissza saját törté-
nelmi hagyományaihoz. A legnagyobb hatású mű-
sorfolyam ez volt, egészen 2012-ig. A Báthoryakhoz 
kötődő sárkány figurája és a kiterjedt legendárium18 
mindig meg is elevenedett a záró produkciókban. 
Ezt a látványos ősdrámát a sárkányégetéssel al-
kalmanként 3000–5000 ember, a városi lakosság 
harmada, negyede látta, az előkészítő munka és 
a fesztiválon látott közel száz előadás egyfajta 
kultikus betetőzéseként. 
S. K.: És ezt értették a helyi résztvevők és a nézők? 
Sz. Zs.: Hogyne. A legendák, hőstörténetek ha-
tásmechanizmusa nem függ történelmi, politikai 
korszakoktól, szociális helyzettől és iskolázottságtól. 

Ha volt valaki tömegtüntetésen, érzékelte, hogy 
a sokaság egy teljesen más dimenzióba, aurába 
vonja be a résztvevő egyént. Az, hogy a helyszín, 
a szülőföld adva van, és ott föld, tűz, víz, levegő 
találkozik egy kivételes időpontban, egy saját tör-
ténetben – ezek így együtt –, elementárisan 
hatnak. Ez kódolva van az emberben, függetlenül 
attól, hogy mire hivatkozol, a Báthoryakra-e vagy 
másra. És a fesztiválzáró léptékében is akkora volt, 
hogy ezen nem kellett gondolkodnia egy helyi né-
zőnek se: ott van egy 300 méter hosszú, 30 méter 
széles tó, a sárkány és a tűzijáték, zene is szól – 
ezek elemi módon hatottak. Azok az előadók, akik 
odajöttek, ugyanígy vonódtak be a közös élménybe. 
Meglehet, hogy végső értelemben csak ezért ta-
lálkoztunk Nyírbátorban. Hogy együtt hozzuk létre 
ezt a záró produkciót. Minden helyben készült: 
kellékek, jelmezek és az elégetendő sárkány is. 
Mindenkit, aki előadással jött hozzánk itthonról 
vagy külföldről, kapacitáltunk, vegyen benne részt. 
Amúgy is fontosnak tartottuk, hogy elejétől a végéig 
ott maradjon az összes fellépő. Ez általában meg 
is tudott valósulni. 
S. K.: Kik voltak a közvetlen munkatársak? 
Sz. Zs.: A stáb három tagból állt: Dózsa György 
fesztiváligazgató, Gédra Katalin fesztiváltitkár, pénz-
ügyes és jómagam, mint művészeti vezető. Ezen 
kívül volt egy tartós mag: Tömöry Márta, Pálfi 
Ágnes19 és a tanítványi kör20, meg 1995-től saját 
társulatunk, a Hattyúdal Színház tagjai. Akik végig 

18 A láphoz fűződő népmonda szerint sárkány tanyázott a nagy kiterjedésű Ecsedi-lápban. A Báthoryak egyik őse, Opos ölte meg, emiatt 
került a család címerébe a három sárkányfog és a saját farkát fogó sárkánykígyó. Más források Báthory Gáborhoz kötik a sárkány elpusz-
títását. Ld. még: Erdész Sándor: Kígyókultusz a magyar néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographica 12. Debrecen, 1984. 108–
109. Erdész Sándor: Báthori Gábor a történeti mondákban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Sectio Ethnographica 
et Linguistica Néprajz és Nyelvtudomány 36. évf. 1995. 

19 Pálfi Ágnes (1952) magyar-orosz szakon végzett újságíró, költő, tanár, egyetemi oktató, a Szcenárium folyóirat szerkesztője. 2005-ben 
szerzett PhD fokozatot. Tanulmánykötetei: Puskin-elemzések (Akadémiai Kiadó, 2007), „Kortyolgat az ég tavából” Arany János és József 
Attila mitopoézise. (Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 2012). Öt verseskötete jelent meg.   

20 A Magyar Művelődési Intézet munkatársai által kidolgozott C- és B-kategóriás bábtanfolyamok lehetővé tették, hogy a bábjátszás iránt 
érdeklődő pedagógusok, népművelők és az amatőr színházmozgalomban tevékenykedők elmélyítsék bábos ismereteiket, és – az akkor 
még nem létező felsőfokú bábszínházi képzést pótlandó – középhaladó, ill. haladó szinten levizsgázzanak. A C-kategóriás tanfolyamok 
egyfajta speciálkollégiumként voltak felvehetők a pedagógusképző főiskolákon. A B-kategória magasabb szintet jelentett: a mai bábszínész 
és bábrendező képzésnek felelt meg. A tanfolyam végén mindkét kategória résztvevői szóbeli és gyakorlati vizsgát tettek, a Művelődési 
Intézet pedig kiadta a működési engedélyeket. 1990-92 között Tömöry Márta és Szász Zsolt is vezetett kétéves B-s képzést, ahol a tucatnyi 
tanítványból néhányan valóban színházcsinálók, utcások, bábosok lettek. Részben ebből a tanítványi körből kerültek ki a fesztivál állandó 
alapemberei, alkotótársai.
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Jupiter theátruma avagy a vándorló színészek. Sz: Szász Zsolt, Tömöry Márta, Bassola Richárd, Krivács Zsolt, Bedő Mónika. MÉG Színház, 1992. 
Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993

Maskarás Céh: Homoki Péter, Józsa Zoltán, Chiafi Hsu, Pályi János, 
Kovács Géza, Majoros Gyula, Mogyoró Győző, 1998. Fotó: Széman 
Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993

Krisztus Urunk meg az obsitos. Néder Norbert, Horváth Márta. Láda-
fia Bábszínház, 1999. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fo-
tótára Gy/1993
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Fesztiválnyitó menet, elől 
Kozma András, mögötte 
maszkban Dió Zoltán dobol, 
mellette Új Judit, Figeczki 
Tamás (mindhárman az Ort-Iki 
Báb- és Utcaszínház tagjai), 
Szász Zsolt dobol, Bálint 
Károly tekerőn, Vaskó Zsolt 
szaxofonon játszik. Mögöttük 
gólyalábon, piros ruhában 
Boka Gábor, 2001 
Fotó: Széman Richárd, PIM-
OSZMI Bábtár Fotótára 
Gy/1993

 
Fesztiválzáró térjáték. Rumi 
László, 2002 
Fotó: Széman Richárd, PIM-
OSZMI Bábtár Fotótára 
Gy/1993

 
Plasztikon. 

Boka Gábor, 2001 
Fotó: Széman Richárd, PIM-

OSZMI Bábtár Fotótára 
Gy/1993
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segítettek: Néder Norbi21, Dió Zoltán és az Ort-Iki22. 
Ők végig alapemberek voltak. Boka Gáborral23 is 
folyamatosan konzultáltunk; nagyon sok mindenben 
nem értettünk egyet, de neki mutatványos vonalon 
nagyon jó meglátásai voltak. A győri Mediawave-
en mindig volt utcás produkció, amit ő szervezett. 
Boráros Szilárd bábtervezőt24 és Korompai Péter 
keramikus iparművészt mindenképpen meg kell 
említeni. Két évig alapember volt Égerházi László 
faszobrász is, valamint az építészek Debrecenből, 
Gábor Istvánnal az élen. Fotósok: Seres Géza, 
Széman Richárd, Révész Róbert, Konyha Miklós. 
A szegedi Kémeri Attila pedig a fesztiválújságot 
szerkesztette. 
S.K.: A fesztiválnak volt egy iskolája is, a Bábos 
Kurta Kurzus, amelyet Tömöry Márta szervezett. 
Sz. Zs.: Igen, ezt elsősorban a határon túli fiatal 
művészek, pedagógusok számára indította, a Magyar 
Művelődési Intézet égisze alatt. Rengetegen meg-
fordultak itt. Voltak, akik már azelőtt is, hogy részt 
vettek volna a kurzuson, vagy éppen Nyírbátor ha-
tására kezdtek el valami Szárnyas Sárkányhoz ha-
sonló dolgon gondolkozni saját településükön. 
A pedagógusok számára a Kurta Kurzus a magyar 
kultúrtörténetnek, egy-egy témának, műfajnak egy 
teljesen új művelési lehetőségeit kínálta fel. Mi az, 
hogy mese vagy ballada? Mit jelent egy-egy kép, 
milyen tartományokat foglal magában egy szim-
bólum? Egyáltalán tudok-e mesélni? Miként tudom 
ezt egyeztetni azzal, amit otthonról hoztam? 
S.K.: Nem ért benneteket kritika a koncepcióval, 
a szervezéssel, a megvalósítással kapcsolatban? 

Sz. Zs.: Nehezek voltak a helyi viszonyok és 
szűkösek az anyagi lehetőségek. Nem volt annyira 
szabadon alakítható a világ, mint ahogyan azt 
a később kritikával élő emberek elképzelték vagy 
utólag most is gondolják. Egyébként minden 
jelentős hazai utcaszínházi művész lehetőséget 
kapott arra, hogy a záróprodukciót megtervezze, 
kitalálja, vagy beszálljon szervezőként, hozzon 
saját programelemeket. A nyári kurzusokban 
tanárként Tömöry Márta és Pálfi Ágnes mellett 
a tanítványok is megnyilvánulhattak. A gyakorlati 
„tananyag” átadásában részt vehetett bárki, akinek 
volt valamilyen speciális tudása. Ilyen értelemben 
nálunk demokrácia volt. 
S. K.: Mintha 2000 körül elfogyott volna a levegő 
az utcaszínház körül. 
Sz. Zs.: Kevesen voltunk. A ’90-es évek legelején 
három nemzetközi fesztivál, a szegedi Thealter25, 
a győri Mediawave, és újként a nyírbátori Szárnyas 
Sárkány alakult meg. Természetes szövetségessé 
váltunk már a második évtől. A profilok különböztek 
egymástól, de a szabad tér és a közösségi vonat-
kozások nagyon sok ponton érintkeztek egymással. 
Mindenütt más-más volt a szervezettség szintje is: 
két megyei jogú nagyváros és egy 14 ezres alvó 
kisváros volt mögöttünk. Nyírbátorban voltak leginkább 
korlátozottak az anyagi lehetőségek, és a helyi 
munkatársak számában sem álltunk túl jól. Persze 
én is szerettem volna meghívni szuperprodukciókat 
innen-onnan a világból, de ezeket megfizetni több-
nyire nem volt módunk. És ami a legtöbb problémát 
okozta, nem voltam helyben lakó, így egy olyan 

21 Néder Norbert (1968) bábfaragó, szcenikus, bábszínész, bábrendező 1996-ban alapította a Ládafia Bábszínházat. A vásári bábjátékok 
kései örököseként népmese-adaptációira és cirkuszi mutatványos jeleneteire jellemző a humor, a harsányság. A nyírbátori fesztivál alatt 
működő műhely egyik alapembere volt. 

22 Dió Zoltán (1964) alapította az Ort-Iki Báb- és Utcaszínházat 1989-ben. Nevük egy szibériai mitológiai alak, a Világügyelő Férfi nevéből 
származik. Az utcai, vásári báb- és színjátszás hagyományait követik. Többnyire népmeséket, középkori drámai emlékeket, mitológiai 
történeteket dolgoznak fel. Az alapító tagok (Dió Zoltán, Nagy Ilona és Új Judit) 1990–92 között voltak hallgatói a Tömöry Márta és Szász 
Zsolt vezette B-s képzésnek. Herczeg Zoltán 1992 után csatlakozott az Ort-Ikihez. 

23 Boka Gábor (1965) nemezkészítő és bőrös iparművész, színész, rendező, cirkusz- és színházigazgató. 1984–1997 között az általa alapított 
Lopótök Színtársulat vezetője. 1993–1999 között a Mediawave Fesztivál utcai rendezvényeinek, fesztiválzáró produkcióinak rendezője. 
Egyszemélyes – vásári képmutogató játékokat megidéző – feldolgozásaitól a tömegeket megmozgató nagyszabású utcai eseményekig 
mintegy ötven produkció rendezője, látványtervezője, forgatókönyvírója, fesztiválok, alkotótáborok szervezője. 

24 Boráros Szilárd (1968) bábtervező. Egyetemi tanulmányait a prágai DAMU-n végezte. A 90-es évek elején a kecskeméti Ciróka Bábszínház 
műhelyfőnöke. A Maskarás Céh gólyalábas előadásainak tervezője és szereplője. Ádám Zoltánnal együtt a 2002-es Szárnyas Sárkány 
Fesztiválra készült Korona Teátrum tervezője és kivitelezője. 

25 Alternatív/független színházi előadások mustrája 1991-től a szegedi nyárban. Főszervezője: Balog József.
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modell sem volt elképzelhető, mint például az Odin 
Színházé26, ahol év közben, labor körülmények 
között, nemzetközi koprodukciókban jöttek létre 
nagy produkciók. 
S. K.: Tehát azt lehet mondani, hogy kulturális 
téren Nyírbátor csak arra a két hétre támadt fel? 
Sz. Zs.: Az biztos, hogy a városvezetés nem értette 
meg a fesztivál társadalmi jelentőségét, pozitív ki-
sugárzását. Nem hittek abban, hogy a kultúrának 
anyagi hozadéka is van a szellemieken túl. Én ki-
számoltam: már a kezdeti időkben kb. 150 millió 
forint jöhetett be plusz bevételként a nyírbátori 
vállalkozókhoz egy-egy fesztivál alatt. Ez az összeg, 
ha helyi adóbevétel formájában visszacsorog, és 
azt ránk költik, mint egész évben működő műhelyre, 
akkor kicsit más lett volna a helyzet. Egész egy-
szerűen mást gondoltak a színházról, a kultúráról. 
Meg hát nem volt állami kultúrpolitika sem, ahogy 
ilyen értelemben ma sincs. 
S. K.: Tehát a 2000-es évektől jött valami változás. 
Sz. Zs.: A piac. 2002 után lett látványos a változás, 
amikor a vállalkozók meglátták a fesztiválokban 
rejlő üzleti lehetőségeket. Piaci alapra helyeződött 
minden. Csupán a kiszolgáló technika fejlesztése 
és terítése révén – sátrak, mobil színpadok, mobil 
WC-k, sörpadok stb. – le lehetett fedni a teljes ma-
gyarországi piacot. Mindezt összekapcsolva a nyil-
vánossággal és az állami támogatási rendszerrel, 
jókora kereskedelmi haszonra lehetett szert tenni. 
Nagyságrendet ugrott a rendezvények száma. 
A fesztiválok egyre inkább a tömegesedés irányába 
mentek el, mert abban volt a pénz. 10–15 évig ke-
resettek voltak az utcások is, de kevesen voltunk, 
a műfaj nem tudott kiteljesedni, a hakni-bandák 
szaporodtak, nem a valódi művészetre felesküdött 
társulatok. Az lett volna jó, ha a modellünk nem 
csak Nyírbátorban valósul meg, hanem más, arra 
alkalmas helyszíneken is. Tatán voltak nagyon ha-
sonló adottságok, Egerben is voltak próbálkozások 

vagy Budapesten a Rózsák terén. Ott volt a József-
városi Búcsú is. De ahhoz, hogy ezek a fesztiválok 
létrejöjjenek és életben maradjanak, kultúrpolitika 
kellett volna és sok pénz. Ezek hiányában a mi 
modellünk – az a kultikus magra építő és a helyieket 
direktben bevonó fesztivál-típus, ami sok munkával 
járó kreatív szervezést igényel – nem válhatott tar-
tósan életképessé. 
S. K.: Lehet korszakolni a Szárnyas Sárkány huszonöt 
évét? 
Sz. Zs.: Az első, felfutó szakasz 2000–2001-ig, 
a millennium ünnepi évéig tartott. A harmadik 
(1995), az ötödik (1997) és a hetedik (1999) fesztivál 
volt azt megelőzően a szintugró. Ezekben az években 
építészetileg, a programkínálat minőségében és 
a nyilvánosságban is látványos sikereket értünk el. 
A második szakaszban (2001–2010 között) egyre 
több energiát kellett fektetni a szervezésbe, hiszen 
folyamatosan nőtt a társulatok fellépési lehetősége, 
másutt jobban is fizettek. Egyre kevésbé tudott 
megvalósulni az a kívánalom, hogy a csapatok ott 
töltsék nemcsak a fesztivál három-négy napját, 
hanem az azt megelőző, a fesztivál terét és a záró 
produkciót közösen megvalósító hetet is. A zárók 
kivitelezése egyre több erőfeszítést igényelt részemről, 
színházi értelemben is egyre profibbá kellett tenni 
ezeket a produkciókat. Nyilván keményebben kellett 
fognom a csapatokat is, és ez szült vagy szülhetett 
ellenérzéseket. Tudatosítani kellett, hogy ez nemcsak 
egy jókedvű, évről évre létrejövő találkozás, hanem 
meló is van. Ez egyre terhesebb lehetett a résztvevők 
számára. Ilyen értelemben nehezebbé vált a helyzet, 
más oldalról viszont mélyült a zárók mondanivalója, 
a Báthory-történetek feldolgozottsága. A látványosabb 
megoldások is 2000 után jelentek meg. A koncepciók 
kialakításában és kivitelezésében külföldi partnereink 
is voltak. Próbáltam a lehetetlenül alacsony költ-
ségvetésünkből előre kiszakítani erre egy részt, 
ami többnyire kevésnek bizonyult. Ekkor kellett 

 
26 Az Odin Színházat Eugenio Barba olasz származású rendező hozta létre 1964-ben. A színházi csoport egy dániai kisváros, Holstebro ön-

kormányzatának jóvoltából talált otthonra. Barba így emlékezett az indulásra: „A városvezető eredetileg postás volt, nem értett a szín-
házhoz, de azzal tisztában volt, hogy egy kisvárosban szükség van kultúrára, mert az vonzó az értelmiség számára. Később felajánlott 
számunkra egy éves költségvetést, ami nagyon kicsi összeg volt, de rendelkezésünkre bocsátott egy elhagyott farmépületet is, ahová be 
tudtunk költözni. Emellett segített abban, hogy elfogadjanak minket. Ez óriási dolog.” Népszava, 2015. április 15.
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Szász Zsolt művészeti vezető 
az önkéntesek között, 1994 
Fotó: Széman Richárd, PIM-
OSZMI Bábtár Fotótára 
Gy/1993

Háry János hiteles története. 
A Báb Társulat előadása 
a Papok rétjén, mely 
a nyírbátori fesztivál fő 
helyszíne volt, háttérben 
a Minorita templom, 2001 
Fotó: Széman Richárd, PIM-
OSZMI Bábtár Fotótára 
Gy/1993

Fesztiválnyitó menet Nyírbátor 
főterén. Szász Zsolt dobol, 

Vaskó Zsolt szaxofonon, Bálint 
Károly tekerőn játszik, 1997 
Fotó: Széman Richárd, PIM-

OSZMI Bábtár Fotótára 
Gy/1993
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volna lökést adni a fesztiválnak egy nagyobb tőke-
injekcióval27. Ki kellett volna bővíteni a szervező-
apparátust is, legalább egy állandó állásban lévő 
angol nyelvű levelezővel. A mi hosszú távú, komplex 
elképzeléseink szerint idénymunkásként körülbelül 
100 „külsős” embert is tudtunk volna ott helyben 
foglalkoztatni. 
2006 után kormányzati támogatással egy jól 
működő iparfejlesztési programot hajtottak végre 
Nyírbátorban. Óriási fordulat következett be a város 
életében a foglalkoztatottság, a jövedelmi viszonyok 
javulása, az épületállomány fejlesztése és a térren-
dezés vonatkozásában is. De a fesztivál alapkon-
cepciójában megfogalmazott kulturális, társadalom-
politikai és városfejlesztési elképzeléseinket akkor 
már se Dózsa Gyuri, se a városvezetés nem vette 
figyelembe. A 2010-ben készült interjút28, amit Pálfi 
Ágnes készített velem, és amiben mindez olvasható 
volt, már nem tudtam eljuttatni a képviselőtestülethez 
sem. Gyuri mereven visszautasította, hogy a fesztivál 
okán humánpolitikai és szociokulturális kérdésekben 
a városvezetés előtt megnyilvánuljak, nem engedett 
be a helyi ügyek alakításába. Ez annyiban érthető, 
hogy ő politikai szereplő is volt. Nyilván a helyi és 
a nagypolitikai viszonyok változását, azok kulturális 
vetületét is teljesen másként érzékelte, mint én. 
Utólag felteszem, hogy a fesztivál műsorpolitikája 
sem fedte teljesen az elképzeléseit. Anyagilag is 
érintett volt, hiszen nem lévén művelődési ház, 
kiment egyéni vállalkozásba. Ragyogó városnapokat, 
közéleti fórumokat szervezett, kiváló tervei voltak, 
melyek sajnos rendre elvéreztek az egymással 
szembenálló helyi és országos politikai kurzusok 
képviselőinek csatározásai során. 
S. K.: Ez a fesztivál Dózsa Gyuri saját fesztiválja 
volt, vagy a városé? 
Sz. Zs.: Hát ez egy jó kérdés. A fesztivál szerve-
zetileg saját cégének, a Szárnyas Sárkány Kulturális 

Vállalkozásnak a keretei között működött, de a város 
minden évben adott bele pénzt. Szerintem minden 
értelemben problematikus volt ez a konstrukció. 
S. K.: Mikor alakult át a korábban szabadon beé-
píthető és kialakítható fesztiválhelyszín? 
Sz. Zs.: 2009-ben kezdődött a nagy átalakítás. 
Az 1970-es években(!) megálmodott városrendezési 
tervhez visszanyúlva egy, a két gótikus templom 
körzetét egymásba kapcsoló úgynevezett „történelmi 
műemlék” sétány épült, ami inkább egy betonsétány 
képét mutatja műanyagból készült „szoborkompo-
zíciókkal” benépesítve. Három évig tartott az építkezés. 
Helyszínt kellett váltanunk. 
S. K.: A városon belül hova került át a fesztivál? 
Sz. Zs.: A híres gótikus református templommal szem-
ben, az akkor már üresen álló iskola és a hatalmas, 
több különböző adottságú térrészt magába foglaló 
iskolaudvar lett a bázis. Ehhez megszereztem egyszeri 
használatra a közeli, az akkor még magántulajdonban 
lévő ipari műemlék-együttes, a dohánybeváltó több-
szintes épületét. Itt ünnepeltük Szabados György ze-
neszerző 70. születésnapját is. Ez a terület szintén 
nagyon jó fesztiválhelyszín lehetett volna a maga hat 
épületével, azok fantasztikus adottságaival. Ide egy 
100 fős nemzetközi utcaszínházas, cirkuszművészeti 
vagy akár zenei tábort lehetett volna szervezni. A ma-
gántőke és a magántulajdonban lévő ingatlanok be-
vonásával léptéket válthatott volna a Sárkány. Ez a ven-
déglátás, a turizmus vonatkozásában is értékelhető 
előrelépést jelentett volna. Ismét a tőkeinjekció el-
maradását említem: az lett volna a megmentő lépés, 
ha 2010-től kezdve az egész városra kiterjed a fesztivál, 
a közvetlen anyagi érdekeltség bekapcsolásával. Ze-
neileg is profilt válthattunk volna, kibővülve a nagy 
múltú Zenei Napokkal29. Az volt a tervem, hogy ré-
szenként és az egész vállalkozást tekintve is váljunk 
profibbá, a magántőkét is érdekeltté téve egy közösen 
kialakított, új városfejlesztési koncepció mentén. 

 
27 A 2002-es kormányváltás után a pénzügyminiszter a Nyírbátorból származó Veres János, helyi vállalkozó lett. 
28 Pálfi Ágnes: Fesztiválok éve? Szász Zsolt a 18 éves Szárnyas Sárkány Hete Nemzetközi Utcaszínházi Fesztiválról. Szín XV/4. (2010. 

augusztus), 91–101. o. 
29 A nyírbátori Zenei Napokat 1967 óta szervezték meg. Mozart, Haydn, Beethoven oratórikus művei mellett gyakran csendült fel Kodály 

Zoltán Psalmus Hungaricusa is a koncerteknek helyet adó, csodálatos akusztikájú, gótikus stílusban épített református templomban.
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S. K.: És ez miért nem valósult meg? 
Sz. Zs.: Nem voltak elég fejlettek a viszonyok. 
Főleg a városvezetők fejében kellettek volna válto-
zások. Ahhoz, hogy valami turisztikai termékké 
váljon, egy sor lassú megtérülésű beruházásra van 
szükség. Nyírbátor geopolitikai elhelyezkedését fi-
gyelembe véve már régen ki kellett volna épülnie 
egy olyan kapcsolatrendszernek, ami a négy ország 
(Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia) öt 
megyéjére terjed ki. A kishatármenti forgalomból 
egyébként több területen már akkor is jelentős 
haszna volt Nyírbátornak. Az elcsatolt ikerváros, 
Nagykároly fejlődését látva fantasztikus lehetőségek 
vannak itt továbbra is, különösen, ha a regionális 
fejlesztéseket és az uniós forrásokat is bekalkuláljuk. 
De egy olyan helyen, ahol egész évben nincs vagy 
alig van idegenforgalom, ez nehezen és lassan 
valósítható meg. 

S. K.: A  fesztivál utolsó szakasza – az egyre 
növekvő támogatás mellett – a megtorpanás idő-
szaka. És 2013-ban már nem te voltál a művészeti 
vezető. 
Sz. Zs.: Gyuri fiatalítási indokkal magyarázta, hogy 
letesz a művészeti vezető posztról. Változtatni kell, 
mondta, s kérte, hogy maradjak meg művészeti 
tanácsadónak, a szervező munka terheit leveszi 
a vállamról. Előadók, utcások vonatkozásában va-
lóban történt fiatalítás. Még ki tudtunk képezni ut-
caszínházasnak vagy húsz fiatal debreceni táncost, 
zenészt, bábost. Szárnyas Sárkányok30 néven egy 
nemzetközi szinten életképes formáció is létrejött 
ebből a körből. Az ok mégis inkább az lehetett, 
hogy az átépített helyszínen Gyuri már egy más 
típusú fesztiválban gondolkodott. Fekete Dávid31 
lett az utódom. A programszerkezeten alapvetően 
nem változtatott, de a fesztivál lassan elvesztette 

30 2006-ban zenészekből, bábosokból, táncosokból, színészekből és zsonglőrökből létrejött formáció a Szárnyas Sárkány Nemzetközi 
Utcaszínházi Fesztivál hivatalos társulata, vezetője Fekete Dávid. 

31 Fekete Dávid (1985) utcaszínházi alkotó, bábszínész, bohócdoktor. Játszott a debreceni Vojtina és az egri Harlekin Bábszínházban, 2021-től 
a Miskolci Csodamalom Bábszínház művészeti vezetője. Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök c. Pierrot-díjas előadását 2012-ben 
mutatta be.

Fesztiválzáró térjáték, 2002. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993
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addigra kialakult városünnep jellegét. Aztán Gyuriék 
is kiszorultak a szervezésből, végül a városvezetés 
egy hozzá nem értő hivatalnok kezébe adta a fesz-
tivál ügyeit. Ki tudja? Talán azért, hogy szűnjön 
meg. Hogy megszűnt, az tény. 
S. K.: Milyen hatásai lehetnek a Szárnyas Sárkány 
Fesztiválnak? 
Sz. Zs.: A fesztivál révén kialakult egyfajta régi-új 
városi öntudat, és kultúra vonatkozásában is fordulat 
történt a közgondolkozásban. Ezek jó alapok. 
Nyilván jönnie kell egy olyan generációnak, akikben 
megjelenik az igény arra, hogy tovább folytassák 
az általunk megkezdett munkát. A mai nyírbátori 
fiatal felnőttek tudata mélyén ott vannak azok 
a meghatározó élmények, melyekben gyerekfejjel 
részesültek a fesztivál ideje alatt. Ki tudja, hogy pár 
év múlva nem támad-e közülük valakiben egy 
olyan gondolat vagy vízió, mint nekem, amikor har-
minchárom évesen belevágtam ebbe a kalandba. 
Fura dolog ez a fesztiválosdi. Kell? Nem kell? 
Nyilván kell. De hogy ebből mi kell és miért, az egy 
jó kérdés. Mondjuk Sienában a Paliot32 700 éve 
rendezik meg. És Sienában a kerületek 700 éve 
rendezik általa önmagukat. Ez nyilván egy olyan 
alapvető dolog, ami megtartja a sienaiakat sienainak. 
Vagy vegyük a pamplonai bikafuttatást33, elemi 
energiák működtetik azt is: szaladunk a bika elől, 
élet-halál harc. Ősi hagyományra megy vissza, és 
elemi szinten teszi megélhetővé az emberséget. 
Most úgy tűnik, hogy Nyírbátornak megvannak 
az anyagi alapjai a külföldi érdekeltségű cégek 
működésével, működtetésével. Kérdés viszont, hogy 
ez a gazdasági függés mennyiben befolyásolja 
a nyírbátori öntudatot és milyen magatartásmintákat 
mélyít el vagy hoz újként létre. Nem csak nyírbátori 
probléma ez, hanem világméretű. Európában pedig 

ez a kérdés most hatványozott erővel tör a felszínre. 
Milyen egyensúlyt képes kialakítani egy közösség 
a hagyományok, az új technológiák, a fennálló 
pénzügyi viszonyok között? Magyarország számára 
is kérdés: hogyan viszonyuljunk saját megszerzett, 
nagy erőfeszítéssel megtartott értékeinkhez? 
 
(Szerkesztői jegyzet: Az Art Limes 2011.1., Báb-Tár 
XII. számában Ünnepek évada. Szász Zsolt a ti-
zennyolc éves Nyírbátori Szárnyas Sárkány Nem-
zetközi Utcaszínházi Fesztiválról címmel közölte 
Pálfi Ágnes interjúját.)

32 A palio olaszországi, középkori eredetű sportverseny, amit az egyes városállamok vagy egyéb települések különböző kerületei, szomszédos 
falvak képviselői vívnak meg évente egy vagy néhány alkalommal. A legrégebbi a ferrarai palio a 13. század második feléből, de a leg-
híresebb, a legtöbb látogatót vonzó esemény a sienai palio. A versenyek legtöbbször lóháton zajlanak, de sokfelé szamárháton, kocsival 
vagy csónakon rendezik a futamokat. Léteznek fegyverrel (íjjal vagy számszeríjjal) vívott küzdelmek is. 

33 A spanyolországi Navarra tartomány székhelyén rendezik meg a Sanfermines fesztivált. Szent Fermin Pamplona első püspöke volt a 3. 
században. Mártírhalálát követően lett Pamplona védőszentje. Korábban október 10-én tartották ünnepét, de az időpontot a zord őszi 
időjárás miatt 1591-ben július elejére, a hagyományos állatvásárok idejére tették át, amikor a jószágaikat a városba hajtó marhakereskedők 
bikaviadalokat is tartottak. A bikafuttatás hagyománya a 17. századra nyúlik vissza. A baszk ruhát viselő, tapasztalt helyi futók, a mozók 
egyfajta művészetnek tekintik a vágtát. Komolyan edzenek, hogy a futásuk szép legyen, s indulás előtt Fermín szobra előtt, énekelve 
kérik a szent áldását.

Fesztiválzáró térjáték, 1999 
Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993
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The renewal, path-finding and artistic development of street theater performers and puppeteers’ 
creative environment after the change of regime in Hungary are inextricably linked with the Winged 
Dragon (Szárnyas Sárkány) International Street Theater Festival in Nyírbátor. This was not 
a completely new concept for the town since Nyírbátor had already participated in the Baroque 
International Year program series in 1993 to promote the Krucsay or Passion Altar in the Church 
of the Minorites. The overall artistic conception of the Szárnyas Sárkány International Street Theater 
Festival was based on an idea of   Miklós Köllő, pantomime artist, director and choreographer; 
Zsolt Szász, puppet designer, actor and director; and Márta Tömöry, writer and playwright. The 
festival was primarily home to street theater troupes, and brought together puppet innovators 
from the 90s and young artists from the alternative theater scene. Our series of interviews 
addresses the organizers, co-creators and participants, beginning with a conversation with the 
artistic director of the festival, Zsolt Szász.   

C A N  T H E AT E R  C R E AT E  WO R L D  P RO G R E S S ?

A fesztiválzáró térjátékot követő tűzijáték, 1997. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993


