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Boráros Szilárd Prágában, az 1990-es évek első felében Boráros Szilárd napjainkban

A kecskeméti Plüm-plüm és Pluf kalandjai című előadás meghívója. Ez az első előadás, amelyet Boráros Szilárd készített a Ciróka műhelyfő-
nökeként. PIM-OSZMI Bábtár Aprónyomtatványtára 12./1.

Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993
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Simándi Katalin: – Egy csallóközi falucskából szár-
mazol, a prágai Színművészeti Akadémián bábter-
vezést tanultál. Hogy kerültél Magyarországra? 
Boráros Szilárd: – 1990–91-ben voltam negyedéves 
a DAMU1-n. A negyedik évfolyamot kettéválasztottam, 
és Kovács Géza hívására átjöttem Kecskemétre, 
a Ciróka Bábszínházba műhelyfőnöknek. 
S. K.: – Kovács Gézával hogyan ismerkedtetek 
meg? 
B. Sz: – Felvételizett a DAMU-ra, de nem tudott 
csehül, én tolmácsoltam neki a felvételin. Fel is 
vették. Járt egy évet nyelviskolába. 
S. K.: – Géza akkor már a Ciróka igazgatója volt? 
B. Sz: – Nem. Amikor megismerkedtem vele, 
a Ciróka a Katona József Színház tagozata volt. 
Géza azért jött haza a nyelvtanfolyamról, mert 
a bábszínház kivált a Katonából és alapítványi for-
mában működött tovább. Ennek lett az igazgatója2. 
Én meg a bábszínház műhelyfőnöke lettem. Az első 
műhelyem a kecskeméti pártház hatodik vagy 
nyolcadik emeletén volt. Aztán az SOS Gyermekfa-
luban, a „G”-házban3, és még sok helyütt. Az első 
előadás, amit én gyártottam, a Plüm-plüm és Pluf 
kalandjai4 volt Kovács Ildikó rendezésében. Első 
tervezésem pedig a Fehérlófia volt, amelyet Rumi 
László5 rendezett. 
S. K.: – Mikor jött a Maskarás? 

B. Sz.: – A Maskarás akkor jött, amikor még Prágában 
laktam. Gézával létrehoztunk egy előadást, kitaláltuk 
a Szent György és a sárkányt. Géza rendezte, én 
terveztem, és le is gyártottam a kolesz-szobámban. 
A prágai Ady Endre Diákklub diákjai szerepeltek 
benne, egy óriásbábos előadás volt. Az volt a cél, 
hogy lejátsszunk egy előadást, aztán felgyújtjuk és 
vége. Aztán mégiscsak elhoztuk a diósgyőri várjáté-
kokra is, és úgy terveztük, hogy majd az előadás 
után meggyújtjuk. Nekünk ez buli volt. Akkor a Mas-
karás még a Rumi Lacit, Pályi Jancsit és Kovács 
Gézát jelentette, a Pázmán lovag volt az előadásuk, 
azzal voltak ott a várjátékokon. Megkértek, hogy 
adjuk nekik a bábokat, és Pályi Jancsi be is tuszkolta 
a Daciájába. A Maskarás később még rengetegszer 
játszotta a Szent György és a sárkányt. 
A lényeg, hogy amikor műhelyfőnök voltam, a Mas-
karás meghívást kapott Párizsba egy mézeskalács 
ünnepre. Ez ’90-ben lehetett. A helyszín a Saint 
Sulpice tér volt, itt állítottak fel egy óriási fűtött 
sátrat, amiben emeletes házak voltak felépítve (!), 
és minden emeleten más ország árulta a mézes-
kalácsot. A házak egy karéjban voltak, előttük 
a téren rendezték az előadásokat. Volt igazi med-
vetáncoltató is! A gólyalábas műsorunkkal mi is 
az attrakciókhoz tartoztunk. Egy hétig voltunk kint, 
zseniális volt, nagyon szerettem. 

P O R T R É G A L É R I A

Simándi Katalin 

A  RAD I KÁL I S  REMÉNY,  AVAGY  M I  V I SZ  ÁT  
A NEHÉZSÉGEKEN?

B E S Z É L G E T É S  B O R Á R O S  S Z I L Á R D  B Á B T E R V E Z Ő V E L

1 A prágai Művészeti Akadémia Színházi Tanszaka. A Bábjáték Tanszék 1952-ben indult. 
2 Kovács Géza 1990–1997-ig volt a Ciróka Bábszínház igazgatója. 
3 A Garabonciás Ház a kecskeméti alternatív művészvilág kultikus helye volt a ’80-as évek második felében. Alapítója Beregszászi János volt, 

aki maga is írt verseket, foglalkozott színházzal és gyerekcsoportokat is vezetett. A Garabonciás Színjátszó Csoport számára szerezte meg 
a művelődési háztól azt a helyet, ami később „G”-Ház néven vált legendássá. Itt próbált Csík János első zenekara, a Garabó, rendszeresen 
voltak táncházak, jazzestek, koncertek, művelődés- és kultúrtörténeti előadások és felolvasóestek. Készültek színielőadások is. A „G”-Ház 
valódi multifunkciós, alternatív, önképző közösségi tér volt. Beregszászi János haláláig, 1986-ig működött. https://www.baon.hu/kultura/helyi-
kultura/a-videki-ujhullamtol-a-garaboncias-hazig-2395092/ 

4 A Plüm-plüm és Pluf kalandjai c. előadás első verziójának bemutatója 1991. január 22-én volt. 
5 A Fehérlófia c. előadás bemutatója 1990. április 6-án volt a Ciróka Bábszínházban.
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A kecskeméti Fehérlófia című előadás meghívója. Ez volt Boráros Szi-
lárd első magyarországi tervezése. PIM-OSZMI Bábtár Aprónyomtat-
ványtára 12./1.

Utcaszínházi pillanatok. Boráros Szilárd a nyírbátori Szárnyas Sárkány 
Nemzetközi Utcaszínházi Fesztiválon 1997-ben. Fotó: Széman Richárd, 
PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993

Szász Zsolt, Boka Gábor és Boráros Szilárd a Szárnyas Sárkány Nem-
zetközi Utcaszínházi Fesztivál nyitó menetében. Fotó: Széman Ri-
chárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993

Pavel Stouráč (Divadlo Continuo), Boráros Szilárd, Boka Gábor, elől 
maszkban Rumi László a Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi 
Fesztivál nyitó menetében. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár 
Fotótára Gy/1993
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S. K.: – És már tudtál gólyalábazni? 
B. Sz.: – Nem! De akkor már én szereltem a többiek 
gólyalábait. A kecskeméti pártház műhelyében csi-
náltam magamnak is egy félméterest, és azon el-
kezdtem tanulni. Volt rá egy hetem. A folyosón 
a gólyalábról elértem a mennyezetet, úgy tanultam 
meg gólyalábazni, hogy a plafonba kapaszkodtam. 
Csupa kosz lett a mennyezet az alumíniumos, 
olajos, fekete kezemtől… És ezzel az egyhetes 
tudással, a félméteres gólyalábammal indultam 
neki a párizsi turnénak. Csináltam egy jelmezt, ami 
úgy nézett ki, mintha valakinek a nyakában ülnék, 
ez volt az első ilyen figurám. Felültünk a repülőre 
és kimentünk. Ott aztán szembesültem azzal, hogy 
ha elesek, nem tudok felállni, de még azt sem ta-
nultam meg, hogyha megpróbálnak felállítani, akkor 
azt hogyan kell csinálni… Úgyhogy volt néhány 
kalandos pillanata ennek a turnénak… 
S. K.: – A többiek honnan tudtak gólyalábazni? 
B. Sz.: – Lengyelországban láttak valakit, megtetszett 
nekik, és úgy döntöttek, hogy ezt ők is kipróbálják. 
S. K.: – Ez volt a hőskor? 
B. Sz.: – Igen. Fiatalok voltunk és kalandvágyók. 
Egy ideig Ruminál laktam egy albérletben, az ágya 
mellett egy csergén volt a szállásom. 
S. K.: – És az egyetem? Folytattad? 
B. Sz.: – Persze. Visszamentem és 1992-ben befe-
jeztem az egyetemet. Megcsináltam a diploma-
előadásomat, ami Pieter Bruegel holland festő 
képei alapján készült, a címe Az ember élete – 
Život člověka6 – volt. Jan Schmid volt a rendező, 
az akkori Ypsilon Színház – nagyon progresszív, jó 
kis színház – főrendezője. 

Jó ideig ingáztam Prága és Kecskemét között, 
hiszen a Maskarással tartott még a kapcsolatunk, 
de öt vagy hat év elteltével – 1997 tájékán – ki-
szálltam a Maskarásból, mert már a nyolcadik 
lóbőrt húztuk le ugyanarról a Szent György és 
a sárkányról. Akkor már elegem volt, hogy lengessük 
a zászlót és ringlispílt csináljunk. Csodás időszak 
volt, csak már túllépte magát. Amikor kiszálltam, 
meg tudtak újulni, és Maskarás Céhként létrehozták 
a Világfa c. előadásukat7. Az egy jó kis produkció 
volt. Beutazták vele a világot Sydneytől Koreáig. 
Lehet, hogy ösztönző volt számukra az is, hogy 
akkorra mi már megcsináltuk a Continuo-val8 azokat 
az előadásainkat, amelyeknek története volt és túl 
voltak a zászlólengetésen. 
Amikor 1994-ben visszamentem Csehországba, el-
kezdtem csinálni a Divadlo u Hasíčů-t, a Tűzoltók 
Színházát. Ez egy négyszáz férőhelyes befogadó-
színház volt Prága közepén, amit béreltem, és 
ahogy a csehek mondják, úgy jutottam hozzá, 
mint vak a hegedűhöz. Akkor ez egy ilyen időszak 
volt. Ez úgy jött – mert minden mindennel összefügg 
–, hogy valamikor a 80-as évek derekán láttam Prá-
gában Peter Schumann egyik előadását, a Túzoltó 
halálát9. És én ebbe a típusú színházba teljesen be-
leszerelmesedtem. Ezért amikor harmadéves lettem 
az egyetemen – ’89–90-ben –, akkor azt kértem 
a vezető tanáromtól, hadd foglalkozhassak utcaszín-
házzal. De mivel nem volt, aki ezt taníthatta volna, 
felkértek egy színészt Brnóból, Jan Sedált10, aki 
olyasmikkel foglalkozott, amik engem akkoriban ér-
dekeltek. Elkezdtünk dolgozni egy utcaszínházi elő-
adáson, amit a prágai Óvárosi téren csináltunk meg. 

6 Obrazy Petra Brueghela aneb Život Člověka. Dramaturg: Jaroslav Etlík, Simona Pěničková. Zeneszerző: Jan Jiráň. A bemutató 1992. október 
21-én volt. 

7 Tervező: Majoros Gyula. Zene: Üzgin Üver. Rendező: Maskarás Céh. 
8 Az 1990-es alapítású Continuo egy nemzetközi, független színházi csoport, bázisa 1995-től a dél-csehországi Malovice nevű faluban 

található. Előadásaikat a különféle művészeti formákkal való kísérletezés - mozgásszínház, élő zene, bábok, fizikai színjátszás, akrobatika, 
tánc – és a feltűnő vizualitás jellemzik. Színházpedagógiai képzéseik cseh és külföldi művészeti egyetemek együttműködésével valósulnak 
meg. A csoport alapítói Pavel Stouráč és Helena Stouráčová házaspár, mindketten díszlettervezők, akik a prágai színiakadémián Boráros 
Szilárd egyetemi társai voltak. Figyelmük 1997-től, Boráros Szilárd csatlakozásával fordult az utcaszínház felé. 

9 The Life and Death of the Fireman (A tűzoltó élete és halála), 1987. Prágában a Junior Klub Na Chmeniciben mutatták be az előadást 1987 
októberében. Regős János 1987-ben készített interjút Peter Schumannal (1934), a Bread and Puppet Theater alapítójával és művészeti 
vezetőjével, amikor Schumann társulatával Budapesten, a Szkéné Színház által szervezett 5. Mozgásszínházak Nemzetközi Találkozóján 
(IMMT) szintén bemutatta A tűzoltó élete és halála c. előadást. In: Szcenárium 2019. VII/6. szám 24–33. 

10 Jan Sedal (1948) szlovák színész, rendező, költő. Számos filmben dolgozott. Brnóban él. A szlovák és cseh színházi élet különös figurája. 
Ondřej Hráb, az Archa Színház igazgatója makacs anarchistaként jellemezte.
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A metróépítő vállalattól teherautót kaptunk, azon 
olajoshordókban tűz lobogott, lánccal kikötözött 
emberek doboltak a teherautón és óriásfigurák 
szerepeltek… 
1994-ben ismét megjelent Prágában Peter Schumann 
és színészeket toborzott az Archa Színházban11. 
Jelentkeztem, felvettek, egyike voltam annak a negy-
ven embernek, aki részt vehetett az előadásában, 
aminek a címe: Den je ráno, poledne a večer volt, 
vagyis: A nap, az a reggel, a dél és az este12. Szép 
lassan összehaverkodtunk Schumannal, és elkezd-
tem vele gyártani a dolgokat. Először csak nagyon 
kevés dologhoz engedett hozzá. De utána csináltunk 
még két másik előadást, ahová viszont már ő hívott 
meg engem, hogy legyek az asszisztense. Az egyiket 
Prágában csináltuk, az a Grimm-mesék13 volt, a má-
sikat Dachauban, a koncentrációs táborban14. 
Tehát Schumanntól indult el az utcaszínház iránti 
vonzódás. Abban az előadásban, amit először csi-
náltunk az Archa Színházban – a Den je ráno, 
poledne a večer vagyis A nap, az a reggel, a dél és 
az este – egy zenekar játszott élőzenét. A próbák 
után eljártunk kocsmázni egy Chapeau Rouge (Piros 
kalap) nevű pálinkázó helyre. Egy ilyen abszintozáskor 
odajött hozzám a zenekar prímása és azt mondta 
nekem részegen: „Akarsz egy saját színházat?” Mon-
dom: „Persze. Hol?” Azt mondja: „Képzeld, a Spejbl 
és a Hurvíneket15 kirúgták egy éve a régi helyéről, ők 
már Dějvicében16 vannak, és itt a belvárosban ott áll 
üresen a helyük. Tegnap muzsikáltam a Tűzoltóbiztosító 
rendezvényén, összebratyekoltam a vezérigazgatóval, 

és ő azt kérdezte tőlem, akarok-e egy színházat”. Na, 
most erről a prímásról tudni kell, hogy azon a tanszéken 
végzett, ahova én jártam, csak rendező szakon. 
Mondom: „Jó! Akkor alapítsunk egy céget. Ahhoz 
három ember kell.” „Ki legyen a harmadik?” „Legyen 
Petr Forman17, az egy tisztességes fickó.” Elmentünk 
másnap Petr Formanhoz, és másfél év múlva – 
a színház átépítése után – megnyitottuk a Divadlo u 
Hasíčů színházat. Egy év múlva ez a barátom 
meghalt, Petr Forman elköltözött Franciaországba 
hosszabb időre18, én meg ottmaradtam egy céggel, 
15 alkalmazottal… És még vagy 3-4 évig igazgattam 
úgy a színházat, hogy a költségvetésünk kb. 60%-át 
ki tudtuk termelni! Míg csak bele nem buktam. Ott 
ugyanis már ment ez a vadkelet-módi: az albérlőm 
összebeszélt a főbérlőmmel, hogy majd nem fizet 
nekem, hanem neki fizet, és akkor engem ki lehetett 
onnan tenni… Érdekes korszak volt. Petr Formannal 
csináltunk egy nagyon jó előadást, Az eladott meny-
asszonyt (1992)19. És életem két legrosszabb előadását 
is ott vittem színre tervezőként, a saját pénzem-
ből… 2000-ben befejeztem. 
De ekkor már párhuzamosan a Continuóval is dol-
goztam. Mivel 1997 körül abbahagytam a Maskarást, 
és szerettem volna egy gólyalábas csapatot, össze-
álltam a volt iskolatársaimmal, és csináltunk egy 
társulást, ez volt a Continuo. Aztán később még 
hozzávettük azt a zenekart, amelyik Schumannál 
játszott, de már más prímással, meg egy zsonglőr 
srácot.20 És létrehoztunk egy utcaszínházi előadást, 
ez volt a Circus Vitae – Élet Cirkusza21. Bő egy órás 

11 A prágai Divadlo Archa alapítója és legendás igazgatója Ondřej Hrab. Befogadószínházként működik, nincs saját társulata. Olyan jelentős 
külföldi színházi előadásokat látott vendégül, mint a Dogtroep, Min Tanaka, Robert Wilson, Handspring Puppet Company vagy a Royal 
Shakespeare Company. Egy bank épülete alatt találhatók földalatti terei. 1994-es alapítása óta a független, kortárs előadóművészetek bázisa. 

12 A bemutató 1994. november 25-én volt. 
13 A Bread and Puppet Theater és a Divadlo Archa közös produkciója volt a Sedli si za stůl a jedli (Leültek az asztalhoz és ettek) c. előadás, 

melynek bemutatója 1996. március 5-én volt a Divadlo Archában. Forgatókönyv: Peter Schumann, Jan Sedal, Jana Svobodová. Rendező: Peter 
Schumann. Díszlettervező: Peter Schumann. Zene: Jan Burian. Tervezőasszisztens: Boráros Szilárd. Szereplő: Jana Svobodová, Jan Sedal. 

14 Az előadás 1995-ben volt. 
15 Josef Skupa 1920-ban találta ki Spejlba figuráját, majd 1926-ban Hurvíneket, Spejbl fiát. 1930-ban alapította meg a Spejbl és Hurvínek 

Színházát Plzeňben (Divadlo Spebla a Hurvínka). 1945-ben Prágában nyitotta meg újra színházát (Divadlo S + H). 
16 Prága egyik városrésze: „Praha 6”. 
17 Petr Forman (1964) színész, bábszínész, filmrendező, Miloš Forman filmrendező fia. Már az egyetemi évei alatt is foglalkozott utcaszínházzal. 

1987-ben végzett a prágai színiakadémián. Ikertestvérével, Matějjel megalapították a Forman Testvérek Színházát. Előadásaik jelentős 
színházi eseményeknek számítottak az 1990-es évek második felétől. 

18 Több évig működött együtt a Cabaret Théâtre Dromesko francia társulattal, legendás előadásuk a La Baraque (1997) volt. 
19 Bedřich Smetana Prodaná nevěsta (Az eladott menyasszony) c. vígoperája, bemutatója 1866-ban volt. 
20 Vojta Vrtek, bohóc és zsonglőr, színházi előadások, fesztiválok, cirkuszi jelenetek szereplője. 
21 A darab 1998-ben jött létre. Alkotók: Jan Brucek, Helena Štouračová, Pavel Štourač és Boráros Szilárd.
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Divadlo Continuo a nyírbátori Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál 1997-es programfüzetében.  
PIM-OSZMI Bábtár Aprónyomtatványtára 54./1

Divadlo Continuo szórólapja. PIM-OSZMI Bábtár Aprónyomtatványtára 64./14. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993
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Divadlo Continuo Sygmur Clantanaray című előadása 1997-ben a nyírbátori Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztiválon. A felső 
kép jobb oldalán látható Boráros Szilárd. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI Bábtár Fotótára Gy/1993  két kép-fenn Boráros van
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volt, ugyanis maximum egy-másfél óráig lehet 
állni az utcán. Volt, amikor zuhogó esőben 300 
ember állt, és várta, hogy elkezdődjön az előadás. 
Plzeň főterén, ahol nem lehetett elbújni sehova 
az eső elől. Azért volt ennek egy fílingje… 
S. K.: – Beszéljünk az utcaszínházról! Mikortól van, 
honnan ered, mikor lett újra? 
B. Sz.: – Utcaszínház szerintem mindig volt. 
Gondolok itt a görög vonulásokra, a bacchanáliákra 
vagy a középkori játékokra. A templomi játékokat 
azért rakták ki a templomokból, mert komikus je-
lenetek kerültek beléjük. Például, amikor a három 
Mária elmegy olajat venni, és az olajkereskedő 
ezerrel kijátssza a szituációt, hogy eladom, nem 
adom el, és mennyiért. Ez elviszi a műfajt egy 
profán komédiába. Persze, hogy nagyon gyorsan 
a templom előtt találták magukat. Ez már olyan 
előadás, ahol vannak tragikomikus helyzetek és 
a játék túllép a szakralitáson. A hatalomtól való 
függetlenség vágya gyakran az utcára terelte a szín-
házat. A huszadik század politikai töltetű utcaszínháza 
jó példa erre. Hát valahol itt vannak a gyökerek. 
Nekem az nem utcaszínház, hogy lengetem a zász-
lót, ringlispílezek és átszaladnak a lábam alatt 
a gyerekek. Nevezzük annak, ami: az egy jó 
vonulás, attrakció, mutatvány. Ebben nagyon kon-
zervatív vagyok. Nem azért, mert nem vagyok 
megengedő, hanem azért, hogy tisztán tartsam 
saját magam számára a fogalmakat. Vagyis azt, 
hogy mi a színház. Számomra a színházban van 
drámai szituáció, van drámai szereplő és van 
katarzis. Ezért mondjuk a csecsemő színház egy 
kicsit abszurd ilyen szempontból, eléggé szeren-
csétlen fogalom. 
S. K.: – Miben különbözik ez a drámai utcaszínház 
a bábszínházakban játszott kőszínházi bábjátéktól? 
B. Sz.: – Hogy szabadon mozog a néző. Nincs 
belekényszerítve abba a helyzetbe, hogyha ott ül 
a sor közepén és köhög, akkor hátulról odalép 
a főrendező úr és a kezébe nyom egy mentolos 
cukorkát. Ez egy sokkalta őszintébb és nyersebb 

közeg ilyen szempontból. Legtöbbször ingyenes 
a belépő és csak az előadás érdekessége tudja 
ott tartani a nézőt. Ezért a kapcsolat a játszótér és 
a nézőtér között sokkalta szorosabb és őszintébb. 
Én ezt szerettem benne leginkább. Ott az ember 
közvetlenül odaér a nézőhöz, és érezzük egymás 
szagát, szó szerint. A Continuóval játszott előadásunk, 
a Circus Vitae – Élet Cirkusza – teljesen erről szólt. 
Órákon keresztül tartott a beépítés, és már akkor 
jöttek az emberek, hogy mi lesz itt. 
S. K.: – És most nem hiányzik az utcaszínház? 
B. Sz.: – Én teljesen tudatosan jöttem be az utcáról. 
Kényelmes vagyok, szeretem, amikor lobog a tűz 
a kandallómban. Fáj a térdem, és azt a fájós 
térdemet inkább a tai chi edzésen nyújtom, mint 
hogy a hidegben még eljátsszam, hogy friss vagyok, 
üde és harmatos. Nem vagyok már az. 
S. K.: – De nem a jelenről beszélek, ez egy 2000 
körüli döntés volt, nem? 
B. Sz.: – Évekig tartogattam a gólyalábamat, hogy 
még visszaszállok rá valamikor. De amikor 2003 
körül Csehországból ide költöztünk Hottóra, kidobtam 
a kukába a gólyalábat, már nem hoztam vissza Ma-
gyarországra. Megszülettek a gyerekek, és akkor úgy 
döntöttem, hogy ennek a korszaknak már vége. 
S. K.: – Mikor voltál először a nyírbátori utcaszínházi 
fesztiválon22? 
B. Sz.: – Nem emlékszem, a Maskarással kerültem 
oda. Belecsöppentem, megmártóztam benne. 
Akkor így éltünk. Volt egy kisbuszom, amiben 
laktam, át se alakítottam, csak bedobtam hátra 
egy szivacsot. Nekem az elején ez csak buli volt. 
Tettem, amit tenni kellett, olyan ember voltam, aki 
jól használható. Nyírbátor nekem bevillanó képekben 
van meg. Például emlékszem, hogy bőrt áztatunk 
a tóban, mert egy nagy dobot csinálunk, Rumi 
Laci megvágja a kezét közben, és a vérével össze-
rajzolja a dobbőrt… Csak a Continuóval vittem 
oda darabot, az első darabunkat, egy kis szössze-
netet, amit előtte Belgrádban játszottuk és a hazafele 
úton megálltunk Nyírbátorban23. Amikor a fesztivál 

22 Nyírbátori Szárnyas Sárkány (Hete) Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál (1993-2018). 
23 Sygmur Clantanaray volt az előadás címe, amellyel 1997. július 5-én szerepeltek az ötödik nyírbátori Szárnyas Sárkány Nemzetközi 

Utcaszínházi Fesztiválon. Ez volt a Continuo Színház egyik első utcai előadása, melynek bemutatója 1997. június 8-án volt a szlovéniai 
Ljubljanában megrendezett Nemzetközi Színházi Fesztiválon.
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belső szerkesztésében valamilyen módon részt 
vettem, az akkor volt, amikor 2001-ben Miladával 
megcsináltuk az esti zárót, a nagyelőadást. Ez 
már valódi színház volt, illeszkedett abba a kon-
cepcióba, amit Szász Zsolt és Tömöry Márta ki-
gondolt a nyírbátori fesztivál alapjául, és ami 
minden évben ugyanaz volt: egy történet a Bát-
hory-család legendáriumából. Már csak részletekre 
emlékszem az előadásból. Például arra, hogy el-
ástunk egy nagy lepedőt, amire egy óriási vörös 
bika volt felfestve, és amit előzőleg valamilyen 
gyúlékony anyagba áztattuk. Ez az előadás alatt 
egyszer csak kicsapott a földből – mert kötéllel fel 
lett húzva –, és belobbant az egész… Nagyon iz-
gatott, hogy miként lehet ezekkel a nagy formákkal 
az embereknek úgy elmesélni egy Nyírbátorhoz 

kötődő történetet, hogy közben ők ott állnak, és 
megélik ezt. 
A másik nyírbátori élmény a Hejjgető volt, amit 
együtt csináltunk a Hattyúdal Színházzal24. Nekem 
mindig nagyon imponált, hogy Szász Zsolt olyan 
kortárs magyar bábszínházat csinált, amelyikről le-
hetett látni, hogy magyar, mégse volt magyarkodó. 
Lehetett látni, honnan jön, mik a gyökerei, de ettől 
mégis univerzális volt és univerzálisan érvényes. 
S. K.: – Nyírbátor a gyűjtőhelye volt ezeknek az elő-
adásoknak. 
B. Sz.: – Mi is csináltunk Csehországban ilyesmit, 
nekem volt onnan tapasztalatom. Van egy rene-
szánsz kastély, Kratochvíle25. Kratochvíle azt jelenti, 
hogy az idő rövidítésére, az idő múlat(tat)ására: 
azért építtette egy főúr, hogy mindenféle pompázatos 

Karromato Színház Fából faragott cirkusz című marionett előadása a 
nyírbátori Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál 2001-
es programfüzetében. PIM-OSZMI Bábtár Aprónyomtatványtára 54./2.

Bread and Puppet Theater színlapja.  
PIM-OSZMI Bábtár Színlaptára I./5./9.

24 Magyar Királyi Bábszínház: Hejjgető, 2001. Dramaturg: Tömöry Márta. Tervező: Szász Zsolt. Játszók: Boráros Szilárd, Fehérváry Lilla, Kozma 
András, Néder Norbert, Škvařilová (Boráros) Milada, Szász Zsolt, Tömöry Márta. Zene: Bálint Károly, Vaskó Zsolt. 

25 A Dél-Csehországban található kastélyt Rožmberk Vilém és testvére, Petr Vok építtette 1583–1589 között olasz reneszánsz stílusban. 
A Kratochvílení – nemzetközi színházi műhelyként – 1997-ben indult, az utcaszínházi produkciók a Continuo szervezésében és 
részvételével valósultak meg.
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játékot adjanak itt elő. Aztán a szocialista időben 
báb- és animációsfilm-történeti kiállítást alakítottak 
ki benne. Amikor mi odakerültünk, kitaláltuk, hogy 
csináljunk egy Kratochvílenít. Mintha azt mondanánk, 
hogy Hottó, hottózás – csináltunk egy kratochvílezést. 
Az elsőben még benne volt Boka Gábor26 is. 
Akkoriban – 1997–2000 körül – több fontos dolog 
sűrűsödött össze az életemben: a Divadlo Hasičů 
és a Continuo mellett alapítottam egy spanyol és 
egy cseh lánnyal egy marionettszínházat, a Karro-
matot27. Először megcsináltuk a cirkuszt, utána 
pedig egy Mozart-operát, a Der Schauspieldirectort, 
A színigazgatót28. A mi darabunk arról szólt, milyen 
viszontagságok között jön létre Mozart előadása, 

a végén még a kicsi színháza is összedől… Ezt 
darabot is játsszák még a régi kollégák. 
Úgy kezdtem a Karromatóval, hogy még nem volt 
kész a cirkuszos előadásunk, de már elmentünk 
vele turnézni Olaszországba három hónapra. Fel-
költöztünk Piemontban egy hegyi faluba, ott másfél 
hét alatt befejeztük, bemutattuk, aztán végigturnéztuk 
vele Olaszországot, Spanyolországot meg Dél-Fran-
ciaországot. Hatvan előadást játszottunk három 
hónap alatt… Annyi pénzt kerestem vele, hogy 
egy évig nem kellett dolgoznom, szó szerint. De 
mentálisan nagy árat fizettem érte. Mert nagyon 
leszívott ez az időszak: vezetsz, játszol, pakolsz fo-
lyamatosan. Ez egy taposómalom. 

Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál 1997-es és 2001-es szóróanyaga. PIM-OSZMI Bábtár Aprónyomtatványtára 54./1. és 54./2.

26 Boka Gábor (1965) bőrös iparművész, színész, rendező, gólyalábas utcaszínházi alkotó. Egyszemélyes vásári képmutogató előadásai 
mellett nagy tömegeket megmozgató utcaszínházi produkciókban is részt vett vagy rendezőként, vagy játszóként. 

27 A Boráros házaspár egyik első közös munkája a cseh–spanyol–magyar magántársulathoz kötődik. A Karromato Színház (a szó spanyolul 
lakókocsit jelent) Fából faragott cirkusz című marionett előadását Boráros Szilárd tervezte. Mindketten részt vettek a produkció 
előkészítésében, a bábok faragásában, sőt játszottak is az elkészült előadásban, ami – immáron nélkülük – hatalmas sikert aratott: 27 
országban, több mint 1000 alkalommal láthatta a közönség. Az előadást 2001. július 8-án a nyírbátori Szárnyas Sárkány IX. Nemzetközi 
Utcaszínházi Fesztivál közönsége is láthatta. 

28 A színigazgatót 1783. február 7-én mutatták be a holland főkormányzó, Albert Casimir és felesége, Marie Christine látogatásának alkalmából 
rendezett estélyen. Antonio Salieri udvari karmester és zeneszerző Prima la musica e poi la parole című egyfelvonásosa jóval nagyobb 
sikert aratott és még éveken át műsoron maradt. Mozart műve csak kétszer csendült fel a zeneszerző életében.
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A Hejjgető című előadás 2001-ben a nyírbátori Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztiválon. Fotó: Széman Richárd, PIM-OSZMI 
Bábtár Fotótára Gy/1993
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S. K.: – De hát ez az utcaszínházas lét, nem? 
B. Sz.: – Igen, de nagyon leszív, ha ilyen intenzíven 
csinálod. A végére előjött a tengeralattjárós betegség: 
egy autóban, egy szállodában, egy színpadon, egy 
munkahelyen, folyamatosan együtt a kollégákkal. 
Három hónap elteltével tele volt a hócipőm az egész-
szel. Úgyhogy visszairatkoztam az egyetemre, dra-
maturgiát hallgattam meg kultúrantropológiát. 
S. K.: – Ezt be tudtad építeni a tervezői munkádba? 
B. Sz.: – Persze! Azért mentem dramaturgiát 
hallgatni, hogy megtanuljam ezt a gondolkodás-
módot és megfelelő partnere legyek az alkotótár-
saimnak. A tervező szakon ezt ilyen mélységben 
nem tanították, és én ezt hiányoltam. Ahhoz, hogy 
olyan emberekkel tudjak dolgozni, akik engem ér-
dekelnek, ahhoz tovább kellett magam képezni. 
A kultúrantropológián olyan tantárgyak voltak, mint 
A táj olvasása vagy A város olvasása. A táj vagy 
a város egy mentális kép, vissza lehet olvasni, 
milyen energiák mentén, miként jön létre a tér. 
A díszlettervezésnél nagyon jól tudtam alkalmazni 
az itt hallottakat. 
S. K.: – Mi van akkor, ha azt veszed észre, hogy 
többet tudsz, jobban látsz, mint a rendeződ? 
B. Sz.: – Nekem megadatott, hogy olyan társaságba 
keveredtem, ahol az alkotótársaktól nagyon sokat 
tanulhattam. Itt Magyarországon bábszínházzal 
foglalkozom legtöbbször. Viszont külföldön leginkább 
prózai színházi tervező vagyok. Varsóban Tadeusz 
Słobodzianek – aki a Mi osztályunkat írta29 – több 
ősbemutatóját én terveztem30. A darabok rendezője 
a zseniális Ondrej Spišák31 volt. Egy-egy ilyen 
munka felér egy szemeszterrel a főiskolán. 

Ha mégis azt gondolod, hogy másként látod 
a megvalósítás módját, mint az alkotótársaid, akkor 
rendezel egyet, és rájössz, hogy az milyen nehéz. 
Nálam ez a Babukamadárnál32 jött el, és nem is 
vagyok teljesen elégedett. Valójában a sírva-nevetős 
tragikomédiákat szeretem, az a zsánerem. A Babuka 
nagyon érzelgősre sikeredett, mert nagyon bele 
akartam tenni a lelkemet, és közben túlságosan 
komolyan vettem magamat. Beleestem abba a hi-
bába, hogy meghatódtam önmagamon, és egy 
humortalan előadás lett belőle. És erre későn esz-
méltem rá. Hiányzott az a két lépés hátra, hogy ki-
nevessem saját magam. Nagyon szeretem ezt 
az előadást, ez nem kérdés, de azért őszinte 
tudok lenni magammal. 
S. K.: – Milyenek a magyarországi bábos rendezők 
és tervezők? 
B. Sz.: – Természetesen vannak jó bábos rendezők 
és jó bábos tervezők. De nagy sajnálatomra igencsak 
szűk a merítés például a tervezőknél. Legyek ke-
gyetlen? Hat név. És örülök, ha egy-két fiatal tervező 
neve beugrik… Ha ez a szakma – és itt most 
a szakma alatt az anyagi erőforrásokkal rendelkezők 
körét értem – nem fogja fel, hogy ki kell tudni 
nevelni az utánpótlást és a minőségét, akkor 
nagyon gyorsan mélyre fog zuhanni, és onnan 
nehéz felállni. Két óriási előnnyel indult annak 
idején Magyarország: mivel nem volt képzés, sza-
naszét mentek az emberek a világba, és nagyon 
sok helyről hoztak imputokat, sokszínűt: Berlinből, 
Prágából, Białystokból, Olaszországból, Törökországból, 
Indonéziából, az USA-ból. A másik, hogy itthon 
bábos mesterek se nagyon voltak. Tehát meghívták 

29 Tadeusz Slobodzianek (1955) lengyel drámaíró, tanár, rendező, dramaturg, színházi kritikus, a Wierszalin Társulat és a varsói Dráma 
Laboratórium (kortárs drámaíró iskola) megalapítója. 2010-től a varsói Teatr na Woli, majd a Teatr Dramatyczny igazgatója. Műveit a világ 
legjelentősebb színpadain játsszák. A mi osztályunk ősbemutatójára a londoni Royal National Theatre-ben került sor, Budapesten 
a Katona József Színház tűzte műsorára. A mi osztályunk első (és eddig egyetlen) lengyelországi bemutatója mellett a Merlin, a Malambó 
és az Ilja próféta c. Slobodzianek-darabokat is Ondrej Spišak állította színpadra. 

30 Tadeusz Slobodzianek: Jakub története (2017) és Wojtek, a medve (2017), Carlo Gozzi: Turandot hercegnő (2019), intermédia: Tadeusz 
Slobodzianek. 

31 Ondrej Spišak (1964) szlovák báb- és prózai színházi rendező, színházigazgató. 1986-ban végzett a prágai színiakadémia bábtagozatán. 
1990-ben František Lipták díszlettervezővel megalapította a Teatro Tatro színház-cirkuszt. Utcaszínházi előadásaikkal bejárták Szlovákiát 
és Ukrajnát. Maringotka nevű szekerükkel távoli falvakba is eljutottak, olyan embereknek játszottak, akik még nem láttak színházat. 
Ondrej Spišak Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban számos előadást rendezett, melyeket rangos szakmai díjakkal 
jutalmaztak. Magyarországon a Mesebolt Bábszínház 2013. május 19-én mutatta be Baltasar Espinosa utolsó üdülése és üdvözülése c. 
passiójáték rendezését Jorge Luis Borges novellája nyomán. A tervező Boráros Szilárd volt. 

32 Szépen szóló Babukamadár. Griff Bábszínház, bemutatója 2017. február 3-án volt. Írta: Veres András. Dramaturg: Boráros Milada. Báb-, 
díszlet és jelmeztervező: Boráros Szilárd. Zeneszerző: Takács Dániel.
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Kecskemétre Kovács Ildikót és Jan Dvořakot33, Győrbe 
Raut34. De ez a töltet mostanra kezd kikopni. 
S. K.: – A ti nemzedéketekben, akik ’90 körül in-
dultatok, tulajdonképpen mindenki utcaszínházas 
volt, és csak később épült ki körétek „a kő”, 
a színház. Aztán ’96-ban elindult az egyetemi 
bábos képzés, de hol van az új bábos nemzedék? 
Mintha a bábos osztályokból kikerülő fiataloknál 
a prózai színház és a bábszínház közötti tépelődést 
lehetne megfigyelni: egyre több az élő játék a báb-
színpadokon és egyre kevesebb a báb. 
B. Sz.: – Vannak kivételek, de van egy markáns 
réteg, aki már nem nagyon hisz a bábban. És 
azért nem hisz benne, mert nem tapasztalja meg! 
Hogy higgyél valamiben, amit nem ismersz? Mitől 
varázsolna el? És itt jön a felelőssége természetesen 
az egyetemnek a maga tantervével. Nyilván ha 
valakit érdekel valami, az tegyen érte, nem fog 

az ölébe hullani. Az egyetem arról szól, hogy 
olyan rendszer van kialakítva körülötted, amikor 
csak azzal az egy dologgal foglalkozhatsz, ami ér-
dekel, semmi mást nem kell csinálnod. És még 
fiatal is vagy. És akkor le vagy terhelve olyan 
dolgokkal, amelyek nyilván fontosak, csak nem 
azon a szakon, amit te csinálsz, és nem arányosan. 
Ami igazán fontos dolog lenne, az a bábos gon-
dolkodásmód átadása. De ehhez bábosok kellenek 
sok bábos tapasztalattal. Én tudom, hogy valahogy 
ezt el kellett indítani, de most inkább azon gon-
dolkodjunk el, milyen struktúra lenne a leghatéko-
nyabb, mi az, amit tényleg át tudunk adni. Bennem 
is van egy belső igény arra, hogy a folytatólagosság 
megmaradjon, hiszen én is azért tudtam előre 
lépni, mert már előttem valaki kitaposta az utat, és 
megengedte, hogy kérdéseket tegyek fel neki, 
amelyekre őszintén válaszolt. 
S. K.: – Visszatérve az utcaszínházasként induló 
generációdhoz: mi van velük, veletek? 
B. Sz.: – Az amatőr korszakból induló generáció 
elérte a maga csúcsát. Képzeld el, hogy az utcáról, 
a semmiből, a pártház padlószőnyeges műhelyéből 
eljutottunk oda, hogy intézmények, státuszok, szí-
nészek és műhelyek vannak. „Befutottunk!” Igazgatók, 
tanárok vagy egyéb vezető pozíciókat betöltő em-
berek lettünk ezekben az intézményekben, és 
lassan elérünk a „nyugdíjkorba”. Ezzel két dolgot 
lehet csinálni. Az egyik az, hogy átengedjük a po-
zíciónkat egy méltó utódnak, és el tudjuk fogadni, 
hogy ő másképp fogja csinálni, mint ahogy mi csi-
nálnánk. Vagy a végtelenségig ragaszkodunk és 
befalazzuk magunkat a színházba, egyetembe, 
akármibe, és – mivel ennek eredményeképpen ki-
marad egy generáció –, akkora lesz majd a gene-
rációs különbség, hogy némi túlzással lehet majd 

33 „Jan Dvořák (1925–2006) bábjátékos, rendező, dramaturg, színházigazgató, pedagógus. 1951-ben kezdte pályáját a Spejbl és Hurvínek 
Színháznál. 1964 és 1985 között a Hradec Králové-i DRAK Színház igazgatója.” 6. jegyzet. In: Balogh Géza: Cseh–szlovák–magyar 
kapcsolatok a bábművészetben. Art Limes, 2018. XV/1. 21–31. o., Ábrahám Eszter: Jan Dvořak és a DRAK. In: Színház 1996. XXIX/6. 17–19. o. 

34 Krzysztof Rau (1937) lengyel bábszínész, bábrendező, bábszínházigazgató, egyetemi tanár, a lengyelországi bábművészet meghatározó 
alakja, az egyetemi bábos képzés egyik megszervezője és vezetője. A Vaskakas Bábszínházban 2001/2002-ben tartott workshopot. 
A társulattal végzett munka eredményeként megszületett A világ teremtésének nyolc napja c. tárgyjáték-előadás (2002. február 14.), majd 
ezt a Sze-rel-me-sek (2005), A ló nélküli lovag (2006), és végül a Metamorfózis - Fehérvarázs (2008. szeptember 27.) előadás követte.

Az Ahol a fény című árnyjáték színlapja, 2017
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mindent kezdeni szinte az elejétől. Ez van most. 
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladat, 
ami az én generációmra nehezedik, hogy ajtókat 
nyissunk az utánunk jövőknek. 
S. K.: – Van lehetőség a megújulásra, kapsz új impul-
zusokat? Érnek olyan hatások, amelyek inspirálnak? 
B. Sz.: – 2017-ben Magyarországon jártak a Bread 
and Puppet fiataljai35, és egy workshopot itt 
tartottunk Hottón. A téma a cantastoria volt, amit 
mi képmutogatós énekmondásnak mondanánk. 
Amibe mi a „Figyeljék a botom végit, új kép váltja 

fel a régit” szinten beragadtunk. Ők ezt egy élő for-
maként élik meg úgy, hogy kortárs témákat vesznek 
elő, tehát nem meghatározóan a balladákhoz kö-
tődik, mint nálunk. A formája is érdekes: ötvözik 
a képmutogatást a bábszínházzal, de megmaradnak 
a sajátos stílusjegyek a ráismétlésben, a közös 
éneklésben, az előéneklésben, a kórus-felosztásban, 
és ezek nagyon jól működnek. Eszméletlen erős! 
Valahogy ilyen módon tudjuk létrehozni azt a világot, 
amitől más lesz az, ami nem tetszik. Hogy nem 
csak puffogok, ha valami nem tetszik, hanem 

35 A turné érintette többek között Franciaországot, Magyarországot, Romániát, Oroszországot, Ausztriát és Hollandiát. Budapesten 2017. 
szeptember 27-én a Gólya Presszóban volt egy cantastoria workshop, majd ezt követően Hottón, 2017. október 3–6. között.

A Hol a hála? című 
előadás. Böde – 

Zalaszentmihályfa, 2017
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megpróbálok olyat csinálni, ami tetszik. És kinyitom, 
hogy ehhez, aki akar, csatlakozzon. Így kezdődött 
a templomi előadásunk is. Ennek az az előzménye, 
hogy a prágai tanszéken néhány éve indítottak 
egy kurzust a térgenerikus színházról (site specific 
theatre), amit a volt iskolatársam vezetett. Nagyon 
sokáig mérgelődtem azon, hogy mi ez az izé, és 
hogy az egész egy kamu. Aztán kaptam egy 
könyvet, amit több szerző jegyez, többek között 
a volt dramaturgia tanárom. Teljesen véletlenül 
összefutottam vele, és kikérdeztem, mi is ez. Rá-
eszméltem, hogy a térgenerikus színház valójában 
nem jó vagy rossz, hanem olyan, mint annyi 
minden az életben: amilyennek csinálod. Egy 
eszköz. Elkezdett érdekelni annak a lehetőségnek 
a vizsgálata, hogy egy általam kiválasztott, engem 
inspiráló térben az engem érő inspirációt ott 
helyben hogyan tudnám színházasként – mintegy 
médiumként – ugyanoda visszavetíteni. Első évben 
Markó Robival álltunk össze, szereztünk rá pénzt, 
meghirdettük, emberek jöttek, és megcsináltuk 
az első évadot. 
S. K.: – Hol csináltátok meg? Itt Hottón? 
B. Sz.: – Igen. Olyan pontot kerestünk, aminek van 
energetikai kisugárzása. Nem egy gyártelepet 
találtunk, vagy egy szent fát, hanem Böde és Zala-
szentmihályfa között egy Árpád-kori templomot, 
ami Hottóhoz is tartozik. Ez nagyon érdekes, mert 
valamikor ott falu volt, aztán elköltözött onnan. Ön-
magában áll. A Kádár-korszakban újították fel, akkor 
lett visszaépítve barokkból román koriba. Első évben 
olyan előadást csináltunk, ami ebből közegből táp-
lálkozott, az itteni emberekből. A munkamódszer 
az volt, hogy elkezdtük gyűjteni a történeteket, 
sztorikat. Minden impulzust beépítettünk. Létrejött 

egy előadás tele humorral, színes, érdekes képmu-
togatós keretképekben, élőzenével, énekkel36. Mi 
egy előadást terveztünk belőle, de annyian eljöttek, 
hogy még egyet kellett tartani. Akik nem fértek be 
a templomba, kint álltak, amíg le nem ment az első 
előadás. Pedig aztán mi játszottunk benne mindenről, 
hogy miként lopták el a Szent Mihály szobrát, hogy 
került oda, és kit kértek meg és hogyan… Azt 
vártuk, hogy ki fognak átkozni a templomból… De 
nem így lett: sírtak, és azt mondták, hogy mennyire 
megható történet… Úgyhogy megkaptuk a következő 
évre is a templomot. Szerettem volna, hogy a kö-
vetkező évben egy mélyebb réteget feltáró előadás 
szülessen, ami sokkalta inkább szól a helyhez 
fűződő érzelmekről. Így a második évben árnyszín-
házat készítettünk, elemlámpákkal és papírfigurákkal, 
és megint csak élőzenével, és ugyanúgy kétszer 
játszottuk le, pedig egy sokkal elvontabb dramaturgiájú 
előadás sikeredett37. 
S. K.: – Utána beszélgettetek a nézőkkel? 
B. Sz.: – Nem, akkor nem beszélgettünk az embe-
rekkel. Vagy csak véletlenül, ha találkoztunk. Amikor 
mentek el a templomból, akkor mondták el a be-
nyomásaikat, de ez nem olyan beszélgetés volt, 
mint a harmadik évben. 2018-ban a Közellenséget 
adtuk elő, Tasnádi István darabját38, amit Somogyi 
Tamás hozott. Kesztyűs bábbal, két élőszínésszel 
és néhány maszkkal. Valójában mindegyik évben, 
mikor lement az előadás, elkezdtem magamban 
megfogalmazni, hogy mi az, ami érdekelne, merre 
tovább. A harmadik évben azt éreztem, hogy 
szűkíteni kell a csapatot. Azokat hívtam össze, akik 
mind a két előző előadásban részt vettek. Mert 
nekik volt egy közös élményük. Ez hét embert 
jelentett: Boráros Milada, Laura lányunk, Lovászi 

36 A Hol a hála? c. előadást 2016. július 15-én mutatták be a Böde-Zalaszentmihályfai Szent Mihály templomban. Az intenzív 
műhelymunka vezetője Boráros Szilárd tervező volt, alkotótársai: Boráros Laura, Boráros Milada tervező, rendező, drámapedagógus, 
Grosschmid Erik tervező, Markó Róbert bábrendező, Nagy Viktória Éva bábszínész, bábrendező, Schneider Jankó bábszínész, bábrendező, 
Lehőcz Zsuzsanna bábszínész, színész, Takács Dániel bábszínész, színész, zeneszerző, Lovászi Edina bábszínész, színész, énekes, 
Somogyi Tamás rendező, Szenteczki Zita bábrendező, valamint a Maszkaron Társulat színészei: Dér Zsolt, Főglein Fruzsina, Horváth Márk, 
Kovács Domokos, Pájer Alma Virág és Valentyik Anna. https://europaiszabaduszo.wordpress.com/tag/magamura-alkotomuhely/ 

37 Az Ahol a fény c. árnyjátékot 2017. július 22-én láthatták az érdeklődők. Az alkotók: Boráros Laura, Boráros Milada tervező, rendező, drá-
mapedagógus, Boráros Szilárd tervező, Lehőcz Zsuzsanna bábszínész, színész, Takács Dániel bábszínész, színész, zeneszerző, Lovászi 
Edina bábszínész, színész, énekes, Somogyi Tamás rendező, Markó Róbert rendező, Nagy Viktória Éva bábszínész, bábrendező, 
Schneider Jankó bábszínész, bábrendező, Pfeifer Zsófia és Varga Péter bábosok. 

38 Tasnádi István: Közellenség (Kohlhaas). Zenés uszítás Heinrich von Kleist elbeszélése nyomán. Színház Alapítvány, Budapest, 1999.
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Edina, Somogyi Tamás, Takács Dani, Lehőcz Zsuzsi 
és én. Az intenzív munka tíz napig tartott, de előtte 
év közben elég sokat jártunk össze. Érdekes volt, 
hogy ki mennyit hajlandó ebbe beleáldozni és 
meddig. És hogy van-e jövője. Érdekes volt megta-
pasztalni, hogy mi visz át a nehézségeken. A végtelen 
szeretet. Hogy magánemberként is tiszteljük és 
szeretjük egymást. És a színházakban mi hiányzik?! 
Mi megtapasztaltuk, hogy mitől működik egy társulat: 
felvállalni a másikat és kiállni érte39. Nekem ebben 
nem titkolt motivációm volt részben az is, hogy 
miként lehet társulatot létrehozni, mik azok az ener-
giák, amelyek összetartanak embereket hosszabb-
rövidebb időre, milyen motivációkkal, hogy működnek 
együtt, és mi az, ami átlendít a problémákon. 
Közben volt a workshop a cantastoriával, aminek 
volt egy fontos része: a radikális remény fogalma. 
Ez annyit jelent: amikor már nincs, akkor van! 
Ahogy Vaclav Havel is megfogalmazta: a remény 
nem az a hit, hogy sikerülni fog, hanem az, hogy 
van értelme. És ez nagyon fontos volt, mert először 
nem találtam a Kolhaas Mihály-történetben ezt: 
hol van ez benne, amikor a főhősnek sem sikerül. 
Akkor milyen reményt adhat ez az egyszerű 
nézőnek. Ezt az előadást úgy csináltuk meg, hogy 
nem volt rendezője, és a korábbi évekhez hasonlóan 
ebben is megpróbáltunk kilépni a komfortzónánkból, 
vagyis nem azt és nem úgy csinálni, amit év 
közben szoktunk, mert akkor csak meghosszabbí-
tanánk az évadot, annak meg semmi értelme. Én 
nem vagyok tervezője a darabnak, annak ellenére, 
hogy kvázi szupervájzora voltam, én gyártottam le, 
de úgy gyártottam le, hogy mindenki elmondta, 
hogy ő mit gondol a saját szereplőjéről. A saját 
rajzaik alapján – ott álltak fölöttem – megalkottuk 

a bábot. Eleinte nem hittünk abban, hogy bábbal 
végig tudjuk játszani. Azt tudtuk, hogy a két ló élő 
színész lesz. Végül kiderült, hogy a kesztyűs báb 
olyan erős, hogy számunkra hitelesen elbírja végig. 
Ez nagyon nehéz feladat volt számomra, mert én 
úgy játszottam benne két kesztyűssel a kezemen 
egyszerre két különböző karaktert, hogy előtte 
soha nem kesztyűztem. Hogy nem, vagy nagyon 
nehezen tudok szöveget memorizálni, lusta vagyok, 
legtöbbször föl van írva valahova… Én így léptem 
ki a komfortzónámból. Sok mindenen át kellett 
magamat lendíteni. És végül egy olyan előadás 
jött létre40, aminek természetes folyamata volt az, 
hogy az előadás után kilépünk a díszletből, 
meghívjuk a nézőket egy pohár borra, és teljesen 
tudatosan beszélgetünk arról, hogy mit láttak. Nem 
egy drámapedagógiai foglalkozást tartunk, hanem 
egy nyílt beszélgetést arról, hogy miről szólt, érvé-
nyes-e, hogyan működött számukra. 
S. K.: – És mit pöckölt ki belőlük? 
B. Sz.: – Mindent. Válaszokat azokra a kérdésekre, 
hogy mi a radikális remény. Világosan megfo-
galmazódott, hogy csak időbeli távolság kérdése, 
hogy ezt győzelemnek vagy veszteségnek látod. 
Magyarán, hogy van-e értelme kiállni a saját, 
vélt vagy valós igazadért. A saját morális érték-
rendedért. 
S. K.: – És mi az, ami most érdekel? 
B. Sz.: – A műhelyben áll egy Faust előadás. Ezzel 
kapcsolatban több minden foglalkoztat. Az egyik, 
a forma: a családi bábszínház41. 
A másik: maga a báb. Vagyis a hit abban, hogy 
a műfaj életképes. Engem az érdekel, hogy mi 
a 21. században a marionett formája. Mert marionett 
volt 300 évvel ezelőtt is, meg 300 év múlva is 

39 „Boráros Szilárd: (…) Megszilárdulhat-e egy olyan módja az alkotásnak, melyet mi alakítunk ki, és amely lehetőséget nyújt arra, hogy 
a számunkra legmegfelelőbb módon tudjunk dolgozni? A megmutatkozás gesztusában és az alkotásban felelősséget érző és 
a nézőkért, valamint a társadalomért is felelősséget vállaló előadások készítése, a leegyszerűsítő gondolkodás helyett az átgondoltság 
és alaposság jellemezte dramaturgia, az előadás képzőművészetének igényessége, az alkotásra szánt időkeret kibővítése, a társulat 
közös gondolkodása és fejlődése, az előadások bemutató utáni fejlesztése olyan közös igényeink, melyek talán nem csak ránk, de 
a színházi szakma egy jelentős részére igaz. Nem gondolom, hogy a jelenlegi színházi struktúrában nem születnek remek előadások, 
a rendszer azonban alapvetően nem hordozza magában a meglévő források és alkotói energiák kiaknázását. Ezért is tartjuk fontosnak, 
hogy a mindennapi munkáink mellett keressük meg azokat a lehetőségeket, amelyek túlmutathatnak a már ismerteken.” In: Somogyi 
Tamás: Túllépni a már ismerteken. 2019. november 8. http://www.artlimes.hu/cikk?id=793 

40 A bemutató 2018. július 13-án volt a hottói Faluházban. Még három helyen adták elő: Fityeházán, Őriszentpéteren és Zalaszentgróton. 
41 A Magamura Alkotóműhely évek óta készít előadásokat produkciós társulatokként működő családi bábszínházak számára: többek között 

a Ziránó Színháznak, a Takács Dániel–Lehőcz Zsuzsa alkotópárosnak, a Hepp-Truppnak és a KL Színháznak.
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lesz. Csak változik a formája és a funkciója. A kérdés, 
hogy ezt mi befolyásolja. És ebben nagyon sok 
minden van, a történettől kezdve a dramaturgián 
át egészen az eszközökig, amivel készíted őket. 
Azok a bábos Faust-szövegkönyvek, amelyekből 
dolgozunk, csiszolt gyémántok. Ezek a szövegkönyvek 
valójában leiratok: annak az állapotnak a lejegyzései, 
mikorra már „beállt” a darab. Mentesek minden 
fölösleges sallangtól, mi ezt vettük alapul42. Csak ki 
kell bogozni, elő kell bányászni, meg kell fejteni 
a magunk számára. Megpróbáltunk úgy hozzányúlni 
a szöveghez, mint ahogyan a bábokhoz is. Tudok-
e ellene menni a tradíciónak? Nagyon erősen 
kötődik ugyanis Csehországban ehhez egy be-
szédmód, amit ők úgy hívnak: pimpráština. A pimprlák 
a bábut jelenti, pimpráština a báb-beszédet, egy 
zsánerhangot, elváltoztatott karakterhangot. Kell-e 
ez, vagy inkább a civilhang? Minden kérdés, 
mindent megkérdőjelezünk. Engem az érdekel, 
hova lép tovább a Faust-darab úgy, hogy önazonos 
legyen. Nyilván mindig látszik, hogy mi befolyásol: 
én is látom, hogy Švankmajer43 gondolkodása na-
gyon erősen hat rám. De ez is tudatos. És van 
olyan figura, ami teljesen én vagyok. Milyen lesz 
Faust? Mitől lesz felismerhetően Faust? Hogyan 
lesz belőle jel? A kép, ami megjelenik bennünk 
a név hallatán, már predesztinál dolgokat. És ez 
fontos, hiszen a báb nem tudja az arcát változtatni, 
neki az első pillanatban el kell hitetnie veled, hogy 
ő az, akire vártál. 
S. K.: – Akkor mégiscsak konzerválod a tradíciót, nem? 
B. Sz.: – Nem, hiszen a boszorkányt vagy az ördögöt 
is fel kell ismerned. Az én Mefisztómnak csak 
az alsóteste tükrözi a századfordulós, belle epoch-
os megoldásokat, de hát nem is az adja meg 
a karakterét. Azt a feje adja meg, az viszont 
teljesen másmilyen, hiszen az mutatja meg, mit 
gondolok a figuráról. Ilyen Kašpárek is. Nyilván 
ezerféle módon hozzá lehetne nyúlni a figurákhoz. 

Én úgy döntöttem, hogy a testek lesznek azok, 
amik legalább mechanikájukban és formájukban 
egyesítik a kollekciót. A karaktert viszont meg lehet 
rajzolni másként. 
S. K.: – Vagyis a báb nem csak egy alkalmazott 
tárgy, egy iparművészeti alkotás. A báb megformálása 
gondolatokat hordoz, olyan gondolatokat, amelyek 
a tervezőt foglalkoztatják44. 
B. Sz.: – Igen! Ritkán rajzolok, ha rajzolok, akkor 
csak skiccelek a vágás előtt. Inkább legyártom, és 
ha nem tetszik, nem használom. Az anyagban 
keresem a megoldást, innen is van a kapcsolódá-
som Fausthoz, ez a homunkulusz keresése, mint 
a švankmajeri Faustban. Maga a fausti téma is ez, 
az elégedetlenség… És nem csak az elégedet-
lenség, hanem a tudásszomj is, és annak a kielé-
gítése, és annak az ára… És ha ezt nagyon 
erőltetve akarod, akkor saját magadat fogod be-
csapni, és az eredmény szemfényvesztést lesz. 
Ha mindenáron akarod. Faust azt mondja: min-
denáron, akár az életem árán is akarom látni, 
hogyan működik a világ. Milyen a teremtés, hogyan 
történik. Faustot ez érdekli. 
S. K.: – Mondja ezt egy teremtő… 
B. Sz.: – Hát nem? Nagyon izgalmas, mikor kezd 
el élni egy báb, mikor néz vissza rád először. 
S. K.: – Akkor a báb meghatározása: iparművészeti 
alkotás, ami erős képzőművészeti jegyeket visel 
magán? Vagy mi a báb? Mi a besorolása? 
B. Sz.: – Ez nincs lefutva. A báb a funkcióját 
valójában akkor nyeri el, amikor társul egy eszmével. 
Ha azzal nem társul, akkor tényleg csak egy tárgy. 
Életet kell lehelni belé, meg kell eleveníteni. 
S. K.: – Animálni. 
B. Sz.: – Különbség van. Különbség van a bábjátékos 
és a bábos között, ahogy Kovács Ildikó mondta. 
Én ezt úgy fogalmazom meg: van a mozgató, 
az animátor, meg van az, aki – mint Varga Péter 
vagy Pályi János – egyszerűen csak hagyja, hogy 

42 Tömöry Márta hasonló szöveges verziót jelentetett meg könyvében: Tömöry Márta (ford. és szerk.): Faust; Genovéva; Don Sajn: klasszikus 
cseh bábjátékok. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1993. 

43 Cseh film, 1994. Christopher Marlowe, Christian Dietrich Grabbe, Johann Wolfgang von Goethe szövegeinek felhasználásával írta és 
rendezte: Jan Švankmajer. 

44 „Az »alkalmazott képzőművészet« nem más, mint az egyéniség következetességének és alázatának különleges egyensúlya.” In: Balogh 
Géza: „Ember van benne!” Grosschmid Erik kiállítása. Art Limes, 2015. 12/2. 91.o.
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létrejöjjön egy interakció, és ott elinduljon valami. 
Ez egy áramoltatás, ami elkezd lélegezni és egyszer 
csak megszületik a varázslat. Megszólal a báb. Én 

nagyon gyakran hasonlítom a bábot hangszerhez. 
A hegedű iparművészeti alkotás? Igen, tudunk rá 
így is tekinteni. Ha felakasztom a falra, akkor egy 
dísztárgy. Na, de mégse úgy gondolunk egy trom-
bitára vagy hárfára, mint egy iparművészeti alkotásra. 
Ugyanez számomra a báb. Hangszer. Valaki meg 
tudja szólaltatni, valaki nem. Ugyanúgy fel kell 
fedezni, mit tud, hogy szól. Azt kell tőle akarni, azt 
kell megtalálni, amit tud, és akkor azon a tartomá-
nyon belül játszani. Ugyanígy a bábbal: felfedezni. 
Mindenféle oknál fogva – időhiány, lustaság, nem-
törődömség – ezt próbálják kispórolni nagyon 
sokan. Hogy felfedezzék, mi is az, amit a kezükbe 
kaptak. Mert lehet a hegedűn dobolni is, persze, 
de mégse ezért készítünk hegedűt! 

In this conversation, puppet and costume designer Szilárd Boráros talks about his career beginning 
with his studies in Prague and continuing from the street theater festival in Nyírbátor to past and future 
productions in Hottó. “Pictures of Nyírbátor still flash through my mind,” says Boráros. “It was in 2001 
that I became involved in the internal organization of the festival, and it happened when Milada and 
I did the final show of the evening, the grand performance. This was already genuine theater, and it 
fit into Zsolt Szász and Márta Tömöry’s conception of the Nyírbátor festival. Every year they would 
perform a story from the legend of the Báthory family. I only remember a few details of the 
performances, but I was fascinated at how people could tell a story about Nyírbátor while they were 
standing there experiencing it.” What interests Boráros now is a Faust performance. “There are several 
things that move me. One, the form: the family puppet theater. The other is the puppet itself. That is, 
the belief that the genre is viable. I am interested in the shape of the marionette in the 21st century 
because a marionette from 300 years ago will still have the same overall shape 300 years from now. 
It just changes details of form and its mode of functioning. The question is: what influences this? And 
there’s a lot to it, from the story to the dramaturgy to the tools you use to make the puppets. The 
puppet Faust scripts we work from are polished diamonds. … I'm interested in where the Faust piece 
goes. … What will Faust look like? What makes Faust recognizable? How will it become a signal? The 
image that appears in us when we hear the name is already determining many things. And that’s 
important since, in performance, the puppet can’t change his face; he has to make you believe at the 
very first glance that he’s the one you’ve been waiting for. … This is the Faust theme itself, 
dissatisfaction… And not only dissatisfaction, but also a thirst for knowledge, and its satisfaction, and 
its price… And if you want to do this with great force, you will deceive yourself, and the result will be 
an illusion. If that’s what you want at all costs. Faust says: at all costs, even at the cost of my life, I 
want to see how the world works. What creation is, how it happens. Faust is interested in that.”

RADICAL HOPE OR WHAT HELPS US OVERCOME DIFF ICULT IES? 

Boráros Szilárd – Boráros Miralda, Hottó


