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– Mikor találkoztak utoljára?
Fabók Mariann: Talán másfél éve…
Bercsényi Péter: …amikor az eddigi bábosztályok össze-

jöttek az egyetemen, a Padláson.
– Emlékeznek még az osztályuk tagjaira?
B. P.: Persze. Nagy Viktória, Gombai Nagy András…
F. M.: Karádi Borbála, Vesztl Zsófia, Gémes Antos…
B. P.: Jankovics Péter, Lendváczky (Papp) Zoltán.
– Végzéskor eléggé szétszóródtak.
B. P.: Bizony. Csak hárman lettünk bábosok, Karádi, Nagy 

Viki meg én. Gémes a Magyar Színházba ment, Papp Zoli a 
Maladype társulathoz, Jankovics Bodó Viktorhoz.

F. M.: Én a Miskolci Nemzeti Színházba szerződtem, 
Andris és Zsófi szabadúszóként kezdett.

– Azóta viszont Péter otthagyta a Budapest Bábszínházat, 
Mariann meg a kőszínházat a családi bábjátszásra cserélte.

F. M.: Nálam több tényező hatására következett be ez a 
váltás. Miskolcon nagyon jól éreztem magam. Amikor oda-
szerződtem, féltem ugyan, hogy egy nagy intézménybe, egy 
gyárba kerülök, de akkor egyedülálló, fiatal, fanatikus és 
szerepéhes voltam. Évente három-négy szerepet játszottam. 
Elsősorban a drámai oldalamat használták, és meglepődtek, 
amikor látták, hogy a bábos előadásaimban egy csupa vidám-
ság figurát alakítok. Ennek ellenére vígjátéki szerepet ritkán 
kaptam. De bármilyen szép lehet a társulati lét, azt mégis bi-
zonyos mértékű rabságnak éltem meg, amelyben mindent alá 
kell rendelni a színház irányításának. Amikor férjhez men-
tem, a Zsámbék (mostani lakóhelyem) és Miskolc közötti in-
gázás fenntarthatatlan lett.

Másfelől még a kőszínházi időszakomban született meg az 
első két önálló előadásom, A halhatatlanság országa és A szé-
kely menyecske meg az ördög, amelyeket eleinte ritkán játszot-
tam, de aztán egyre több felkérést kaptam, és a kétféle elfog-
laltságot egyre kevésbé lehetett egyeztetni. Tehát meg kellett 
hoznom a döntést: elengedem a társulatos színházat. Eddig 
úgy tűnik, jól határoztam, mert bábszínházunk iránt nagy az 
érdeklődés. Közben megszületett kislányunk, Boróka, így fel 
sem merül bennem, hogy mostanában visszatérjek bármilyen 
társulathoz. Nőként és anyaként nem tudom elképzelni a kő-
színházi létet. Pedig érzem, lenne még mit eljátszanom egy 
prózai színházban, de hogy erre sor kerül-e valamikor, azt 
most nem látom előre.

– Amikor elvégezte az egyetemet, többször nyilatkozta, 
hogy azért is szeretne színházba, és nem bábszínházba szerződ-
ni, mert az előbbiből lát átlépési esélyt az utóbbiba, de fordítva 
alig. Létezik-e egyáltalán visszalépés a mostani helyzetéből a 
társulatos színházakba? És ezt, Péter, magától is kérdezem, bár 
a jelenlegi munkái is lazán értelmezett társulatokban születnek.

B. P.: A Vádli, ahova talán leginkább kötődöm, valójában 
kvázi társulatként létezik.

– Gyakran játszik Alföldi Róbert rendezéseiben, amelyek 
szintén egy laza közösséget alkotó stábbal készülnek.

B. P.: Ez tulajdonképpen igaz, bár ennek a megtartó ereje 
mintha mostanában gyengülne. Megvolt a legutóbbi bemu-
tatónk, A félelem megeszi a lelket, és azóta nincs újabb ajánla-
tom. Ez azonban egyáltalán nem zavar. Nem félek, hogy nem 
lesz munkám, mert a színészi feladatok mellett sok mindent 
csinálok: bábszínész hallgatóknak zenés mesterséget tanítok 
az egyetemen, rendezek itt-ott, egyre többet szinkronizálok. 
Sőt, a szinkronszínészi feladatok mellett egyre jobban érdekel 
a szinkronrendezés is.

– Ennyire megfogta a szinkron?
B. P.: A színészetből legkorábban épp a szinkron érdekelt. 

Kiskoromban kazettára vettem fel a 101 kiskutyát az unoka-
testvéreimmel. Leírtam, szerepet osztottam, és számítógépen 
vágtam a felvett anyagot, zajokat tettem bele. Később rájöt-
tem, hogy ezt színpadon is lehet csinálni. Aztán azon dilem-
máztam, hogy színész vagy zenész legyek-e. S egyszer csak 
bejött a képbe a báb.

De visszatérve az eredeti kérdéshez, a társulati vagy nem 
társulati lét kérdését nem érzem relevánsnak. Nem foglalkoz-
tat. Szeretek azokkal dolgozni, akikkel most hoz össze sors. 
Azt pedig kifejezetten szerencsésnek tartom, hogy eljöttem 
a Budapest Bábszínházból, mert ott szinte mindent elját-
szottam már, amit lehetett. Rájöttem: nem nekem való az a 
kiszámíthatóság, hogy egy új darabban megint eljátszhatom 
a királyfit vagy a kismackót. Nekem az a jó, ha valami meg-
talál. Ha olyan feladat jön, ami érdekel, akkor elvállalom, ha 
nem érdekel, nem. S ha valami rosszul sül el, akkor magamat 
szidhatom: én döntöttem rosszul. Amit nagyon akartam, az 
többnyire nem úgy sült el, ahogy elterveztem. Mindent egy-
bevetve alapvetően szerencsés vagyok, Fortuna eddig ott állt 
az utam szélén, és segített. Ha viszont egy hajó elment, az a 
Titanic volt, azért nem fáj a szívem.

HAtárátLéPőK
Nánay	István	páros	interjúja	Fabók	Mariann-nal	és	Bercsényi	Péterrel

Mindketten 2008-ban végeztek a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Fabók 
Mariann a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött, ahonnan hat év után kilé-
pett, azóta saját bábszínházával járja az országot. Bercsényi Péter a Budapest 
Bábszínházban töltött hét évad után szabadúszó lett, és számos, elsősorban 
független társulatnál játszik.
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– Akkor tulajdonképpen hasonlóképpen látják magukat és 
a helyzetüket.

B. P.: Félreértés ne essék, vannak, akiknek nem jelent 
problémát a társulati lét kötöttsége vagy, ahogy Mancsi 
mondja, rabsága.

F. M.: A rabságot az időbeli kötöttségre értem, de az is 
tény, hogy egy színházban az embernek el kell játszania olyan 
szerepeket is, olyan rendezői koncepciókban, amelyekkel 
esetleg nem ért egyet, mégis teljes szívvel adnia kell hozzá a 
testét, a lelkét, az arcát. Ebből a szempontból is szabadabb for-
ma a jelenlegi. De hangsúlyozom: nem voltam elégedetlen a 
miskolci feladataimmal.

B. P.: Én sem az enyéimmel!
F. M.: Még olyan előadásokhoz is gyönyörű élményeim 

fűződnek, amelyekkel nem mindenben értettem egyet. Talán 
az egyik legmeghatóbb élményemet az Ármány és szerelem-
nek köszönhetem. Miller Lujza gyerekkori álmom volt, és 
minden este végigélhettem a csodát: már halottként a földön 
fekszem, lassan veszem a levegőt, hogy a mellkasom ne na-
gyon mozogjon, hallom a partnereim szövegét, és a nézők 
egyre hangosabban szipognak, fújják az orrukat, szem nem 
marad szárazon. A legnagyobb elismerés egyike akkor ért, 
amikor a nézőteret megtöltő kamaszközönség az előadás vé-
gén egyszerre felállva tapsolt meg bennünket. Az is fantasz-
tikus érzés, amikor a hatalmas nézőtéren feszült figyelmet, 
pisszenés nélküli csendet tud teremteni az ember.

– Tud-e ekkora örömöt adni a szabadúszó életforma?
F. M.: Ebben a színházformában is gyönyörű pillanatok 

születnek. Amikor egészen intim közelségbe kerülök a gye-
rek és felnőtt nézőkhöz, amikor pakolás közben odajönnek 
hozzánk, akár könnyes szemmel, beszélgetnek. Amikor egy 
anyuka azzal keres meg: a férjét megüti a guta, ha meghallja, 
hogy itt léptem fel, mert ő csak a Fabók Mancsi színházába 
hajlandó a gyerekkel elmenni. Vagy amikor székelyföldi tur-
nén vagyunk – ettől nagyon féltem, mert mit fognak szólni a 
nézők ahhoz, hogy én, a tősgyökeres budapesti színésznő szé-
kely nyelvjárásból formált nyelven mesélek. Akkor nyugod-
tam meg, amikor Kézdivásárhelyen azok, akik az előadás után 
gratuláltak, a kocsink rendszámát látván elcsodálkoztak, hogy 
nem odavalósi vagyok. Ezekért a pillanatokért érdemes élni.

– Nehezen hiszem, hogy ennyire idilli lenne vándorló szí-
nészi életük!

F. M.: Persze, ennek az életnek is vannak árnyoldalai és 
nehéz percei, hiszen egyszerre kell sofőrnek, díszítőnek, kel-
lékesnek, gazdasági igazgatónak, szervezőnek, színésznek és 
rendezőnek lenni. És nem mindenhol sikerül áttörni a fala-
kat, előfordul, ha nem is sokszor, hogy egy előadásunk nem 
úgy működik, ahogy szerettük volna.

Furcsa, de mostanában is elégedetlenséget, vagy inkább 
valami türelmetlenséget, várakozásteli állapotot élek meg, 
mert ez a Fabók Mancsi mesemondó lány lassan nyolcszáz 
előadást játszott le. A székely menyecskéből például 456-ot! 
Rátaláltam erre a mesemondó karakterre, de én nem kizáró-
lag ez a mindig jókedvű, tájszólásban beszélő figura vagyok. 
Egyre jobban vágyom arra, hogy valami mást is csináljak.

– Talán e keresés is benne van a legutóbbi bemutatójukban?
F. M.: Lehet, hiszen ez kicsit más, mint a korábbi hat elő-

adásunk. A két ember balladája elsősorban felnőtteknek szól. 
Olyan népballadákból szerkesztettük az öt szakaszra tagolt 
előadást, amelyek férfi és nő a születéstől a halálig tartó, cik-
likus kapcsolatát demonstrálják. Ezeket a balladákat férjem-
mel és alkotótársammal, Keresztes Nagy Árpáddal nemcsak 
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elmondjuk, elénekeljük és elzenéljük, hanem két szuszék és 
a különböző élethelyzeteket szimbolizáló maszkok segítsé-
gével valamiféle, talán szertartásjátéknak nevezhető színházi 
előadássá igyekszünk formálni. Nagy próba lesz, hogy ezt a 
munkánkat hogyan tudjuk forgalmazni, lehet-e ezt is – a me-
sélős előadásainkhoz hasonlóan – különösebb hírverés nélkül 
bevinni a köztudatba.

– Úgy tudom, Mariann pesti, Péter viszont vidéki származá-
sú. Hogyan találkoztak a színházzal, miért épp bábosok lettek?

B. P.: Pécsen születtem, de három hónapos koromban 
átköltöztünk Fegyvernekre, ott nőttem fel. Iskolai irodalmi 
színpadon szerepeltem, szavaltam. Szolnokon jártam dráma-
tagozatos gimnáziumba. Igazi színházat először Szolnokon, 
tizennégy évesen láttam. Bábszínházat pedig tizenkilenc éve-
sen, a Diótörőt, a Budapest Bábszínházban. Vicces volt, ami-
kor több évvel később, a színház színészeként belekerültem 
ugyanebbe a produkcióba. És az akkori stúdiósok Lüszisztra-
téját látva határoztam el, hogy bábozással akarok foglalkozni.

– Említette, hogy sokáig vacillált a színház és a zene között.
B. P.: Kilenc évig tanultam zongorázni, de valójában au-

todidakta módon kerültem közel a zenéhez. Nekem mindig 
zene szól a fejemben. Ennek kerestem és keresek kiélési le-
hetőséget. Azt mondhatom, hogy értem és érzem a zenét, 
vagy másképpen: zenés, de nem zenész vagyok. Kórusokban 
is énekeltem. Nemrég az Á la cARTe kórus munkájában is 
részt vettem, mert arra voltam kíváncsi, hogy szólisták mi-
ként tudnak együtt, karként működni. Izgalmasnak találtam, 
hogy milyen más az a munka, amit Philipp György végez az 
énekesekkel, mint amikor Fegyverneken vagy Szolnokon az 
iskolai karban énekeltem. Zenét tehát igazából nem tanultam. 
Mint ahogy bábmozgatást sem.

– És az egyetemen?
B. P.: Ott visszaigazolták, hogy jól gondolom azt, mit lehet 

egy bábbal kezdeni. Persze sok elméleti és technikai hiányos-
ságomat pótolhattam, de például azt, hogy miként nézhet egy 
báb, Lénárt András tanárunk mint meglévő, de szunnyadó 
tudást bányászta elő belőlem. Gyerekként már rendszeresen 
babáztam olyan kendővel, amelyiknek az egyik csücskére cso-
mót kötöttem, ám csak az egyetemen tudatosodott bennem, 
hogy ez egy ismert bábos technika.

F. M.: Én már akkor színész akartam lenni, amikor még 
nem is láttam színházat. Pedig a kisgyerekkori színházi él-
ményeim nagyon rosszak voltak. Óvodás koromban minden 
előadáson féltem. Budafokon, a Nádasdy Művészeti Iskolában 
viszont már verseket mondtam, színjátszottam. Farkas Ágnes 
rendező-tanár ismertetett meg a színpadi jelenlét örömével. 
És 2000-ben a litván Eimuntas Nekrošius Hamletje olyan ha-
tást tett rám, hogy végleg eldöntöttem: színész leszek.

– Maga még nem készített egyszemélyes előadást, igaz?
B. P.: Nem, de már készülődik bennem valami ilyesféle. 

Ehhez az kell, hogy ne a sértettség beszéljen belőlem, hanem 
elmondjak egy történetet egy fiúról, aki fel akar nőni, de fo-
lyamatosan női szerepeket játszik, meg kismackót és herceget, 
de nagyon szeretne férfi színészként megszületni. Képes va-
gyok-e erre? Vagy a szakma nem hagyja, hogy ez bekövetkez-
zen? Ezeket a kérdéseket boncolgatnám egy zenés, szórakoz-
tató és nem önsajnáló előadásban, bizonyítva, hogy nemcsak 
tűsarkúban vagy affektálva tudok hiteles lenni. A Budapest 
Bábszínház Kabaréjában ez sikerült, hiába voltam tűsarkú-
ban. Szeretnék több ilyen feladatot.

– Egy másik feladatot is vállalt: Győrben megrendezte A 
Rézhegyek királynőjét. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotó: XXXXXXXXXXXXXX
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A viZUALitáS 
Mint LényEG
Rendezők	tervezőikről

BOrÁrOS SZILÁrDróL MArKó róBErT
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tervező. (Ez a történet 
látszólag népmese. E műfaj évezredekig a felnőtteké volt, nem 
pedig a gyerekeké. Azzal együtt történetünk főhőse, ez a bi-
zonyos tervező pályafutásának zömében mesékkel dolgozik: 
azok igen erősen szimbolikus belső képiségét alkotja külső 
képiséggé. Ha tetszik: materializálja. Nagyobb feladatot nehe-
zen tudnék elképzelni.)

Egy mesebeli országban született, amit úgy hívtak: Cseh-
szlovákia; annak is egy mesés tájékán, a Csallóközben. Persze 
ekkor még mit sem tudott arról ez a tervező, hogy egyszer ter-

vező lesz – szegénylegény volt csak. Viszont már ekkor is úgy 
hívták: Boráros Szilárd. (E kettős identitás, a szláv és a magyar, 
Boráros művészetének is megkérdőjelezhetetlen sajátja. Azon-
ban – számomra megdöbbentő módon – szó nincsen arról, 
hogy a tervezői világ valamiféle kisebbségiséget képviselne akár 
itt, akár ott: ehelyett igen magabiztosan szintetizálja a két kul-
túrából azokat az elemeket, amelyeket arra érdemesnek tart.)

Egyszer csak egy forgószél fölkapta ezt a Boráros Szilár-
dot, és nem tette le máshol, mint annak a mesebeli ország-
nak, Csehszlovákiának a fővárosában, amit úgy hívtak: Prága. 
Élt, éldegélt ez a Boráros Szilárd ebben a Prágában, mígnem 
egyszer csak találkozott egy óriással, akit úgy hívtak: Alois 

A báb olyan műfaj, amelyben fokozott mértékben igaz, hogy tervező és rendező 
munkája szimbiotikus: a rendező gondolkodása elválaszthatatlan a báb tervezői 
kivitelezésétől, képességeitől. Hogy mi az, amit csak képi formában, tehát szöveg 
nélkül érdemes elmondani, és mi ennek a leghatékonyabb módja. Talán ezért 
adja végül rendezésre a fejét sok tervező. rendezőket kérdeztünk kedves terve-
zőikről, arról, hogy miért fontos számukra a közös munka.

B. P.: Ez volt az első rendezésem. Váratlanul és kicsit fel-
készületlenül ért a lehetőség. Azt találtam a legnehezebbnek, 
hogy azokat kellett instruálnom, akik addig színpadi kollegá-
im voltak, és arra kellett figyelnem, hogy ne magamat akar-
jam megsokszorozni, hanem lehetőleg belőlük, az ő egyé-
niségükből, alkatukból, ötleteikből merítsek. Végül zenére 
mozgatott bábelőadás született. Azt elég jó visszaigazolásnak 
tartom, hogy a produkció Győrben közönségdíjas lett. Azóta 
már rendeztem a Magyar Nemzeti Galéria Mini Textúra című 
projektjében, majd a KIMI-ben egy Hamupipőkét.

– Mariann, maga önmagát rendezi. Másokat nem akar?
F. M.: Több helyen felkértek már, legutóbb a Ciróka Báb-

színházban, de nem vállaltam. Végtelen megtiszteltetés, hogy 
bíznak bennem, de nem érzem, hogy embereket képes lennék 
rávenni közös színházcsinálásra, ez egy külön képesség. Jelenleg 
különben sem jöhet szóba egy akkora feladat, mint a rendezés.

– Mindketten megtapasztalták a kőszínházi működési for-
mát, és aztán önállósultak. Úgy tűnik, egyre több színházi alko-

tó választja ezt az utat, illetve nő a független és nem független 
formációk közötti kooperáció. Hogyan látják az alternatív lét-
forma perspektíváját?

B. P.: Ennek is, mint mindennek, anyagi eredete van. A 
bábosok, éppen úgy, mint a prózai csoportok, akkor tudnak 
létezni és hatékonyan működni, ha összeállnak, mert a csa-
patmunka tart fenn mindannyiunkat. Például a Kutyaharapás 
mögött négy vagy öt koprodukciós partner áll. Szociális szín-
házi hálónak lehetne ezt nevezni. Ugyanakkor minden talál-
kozás friss véráramlást hoz egy-egy összeszokott társulatba is. 
Ez viszont művészileg fontos.

F. M.: Nekem ebben nincs kellő tapasztalatom, mert Mis-
kolc nagyon zárt szisztéma, a Fabók Mancsi Bábszínháza meg 
egy egészen más struktúrát képvisel, és egyszemélyes intéz-
ményként részesül az EMMI és az NKA támogatásában. De 
abban egyetértek Péterrel, hogy egy új tag mindig felrázza a 
társulatokat, tehát a területek közötti átjárás egyértelműen 
hasznos.
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Tománek. Volt ennek az óriásnak egy akadémiája, ahol bá-
bokat tervezni és készíteni tanított szegénylegényeket – kel-
lett neki egy éppen olyanforma, mint ez a Boráros Szilárd, 
fogta, maga mellé vette. (A prágai akadémia, a DAMU Eu-
rópa egyik legjelentékenyebb művészképző intézménye, a 
bábművészképzés terén feltétlenül – arról meg, hogy a cseh 
bábszínház szerepe kiemelkedő jelentőségű az európai báb-
művészetben, talán felesleges is szólni. Alois Tománek Podoby 
loutky [A báb formái] című könyve pedig az egész kontinens 
báboktatásának egyik alapműve. Magyarul nem olvasható.)

A Boráros Szilárd az inasévek alatt kitanulta az óriástól meg 
a társaitól – mert laktak más óriások is azon az akadémián – a 
szakma csínját meg bínját. Volt aztán játékkészítő, tanár, báb-
játékos, gólyalábas, színházigazgató – mikor hogy. (Boráros 
szerteágazó tehetsége a színház számos szegmensében próbált 
utat törni magának: előadói vénája a színészetben, szervezői és 
vezetői vénája a színházigazgatásban, képzőművészi vénája a 
tervezésben és a kivitelezésben. Mindeme képességek együttál-
lása előbb-utóbb színházalapításhoz vezet…)

Egy szép, habár fölöttébb esős napon ennek a mesebe-
li Csehszlovákiának a mesebeli fővárosában egy bőrig ázott 
tündérkirálylányra lett figyelmes ez a Boráros Szilárd, azt a 
tündérkirálylányt meg úgy hívták: Milada. Volt neki vezeték-
neve is, mi tagadás, furcsa egy vezetéknév volt az, de ez nem 
is csoda: ez a Milada ugyanis egy olmützi tündérkirálynak 
volt a lánya. A Boráros Szilárd nem teketóriázott, feleségül 
kérte a tündérkirálylányt, az meg hozzá is ment haladékta-
lan, és ettől egyszeriben szegénylegényből tündérkirállyá vál-
tozott a Boráros Szilárd maga is. (Talán furcsának tűnik egy 
szaklapban Boráros családi életének felemlegetése. Ugyanak-
kor biztosan állítom: a nyugodt családi háttér teszi komplex 
világegésszé Boráros alkotóművészetét. Mindenkinek az al-
kotóművészetét. A színház legalább olyan fontos, mint az élet; 
de az élet mindig fontosabb, mint a színház.)

Most már hol alapítson saját tündérkirályságot ez a 
Boráros Szilárd a tündérkirálynő feleségével, a Miladával? 
Fogta, elutazott egy másik mesebeli országba, amit úgy hív-
tak: Magyarország. Itt találkozott egy táltos paripával, azt úgy 
hívták: Kovács Géza. Nosza, a maguk ízlésére formáltak egy 
királyságot ezek ketten (meg még néhányan) Kecskeméten. 
Aztán – hogy miért, az másik mese – továbbmentek, új király-

ságot alapítani, ezúttal Zalaegerszegre. Aztán – hogy miért, az 
megint másik mese – továbbmentek, egy másik királyságot 
a maguk ízlésére formálni, ezúttal Szombathelyre. Aztán azt 
mondta a Boráros Szilárd a táltos paripának: én eddig jöhet-
tem veled, kicsi lovam, most már a magam ura leszek. És sa-
ját királyságot alapított, azt pedig úgy nevezte el: Magamura. 
(Ugye, hogy megmondtam!)

Ez a Magamura mindig ott volt, ahol a Boráros Szi-
lárd. Meg a tündérkirálynő felesége, a Milada. Meg a három 
tündérkirálykisasszonyuk, akik időközben születtek erre a vi-
lágra, és akiket úgy neveztek: Laura, Emma, Júlia. De főleg egy 
mesebeli falucskában volt ez a Magamura tündérkirályság, azt 
meg úgy hívták: Hottó. Annak a Hottónak a legeslegszélén állt 
a Boráros Szilárdnak a palotája, és annak a palotának az ajta-
ja mindig nyitva volt hívott és hívatlan vendégnek egyformán, 
és abban a palotában mindig kapott egy karika kolbászt, egy 
falás kenyeret meg egy pohár bort mindenki, aki arra tévedt. 
(Megint nem tűnik lényegesnek, és megint az: a hely. A ház, 
benne a műhely, előtte a diófa, mögötte a pince. Az alkotás ide-
ális és személyes tere. És a faluban az évente, tulajdonképpen 
költségvetés nélkül megrendezett Bábparádé – amelynek lét-
rehozásában a szintén hottói illetékességű Ziránó Színház je-
lentőségét sem kell letagadni –, amely Bábparádé hazánk egyik 
legizgalmasabb bábműhelye. Független színházi fesztiválja.)

Eddigre már a szegénylegényből lett tündérkirályról tudta 
mindenki, hogy tervező. Vagy három tucat mesebeli város-
ban dolgozott Pécstől Győrig, Miskolctól Debrecenig, Var-
sótól Zágrábig. Tervezői világát sokszínűnek mondták. Ez 
a világ népinek kortárs volt, kortársnak népi. Magyarosnak 
szlávos, szlávosnak magyaros. Nagyvonalúnak minuciózus, 
minuciózusnak nagyvonalú; ösztönösnek spekulatív, speku-
latívnak ösztönös. Éppen ezért ismerte föl mindenki, aki csak 
egyszer is látta.

Rendíthetetlen munkabírással, soha nem sietve teremtgette 
ezt a sokszínű világot ez a Boráros Szilárd. Közben pedig maga 
mellé vett szegénylegényeket, hogy segítse, tanítsa, pallérozza 
őket, egyengesse az útjukat. Hogy esetleg szegénylegényből tün-
dérkirályok, táltos paripák, óriások lehessenek majd egyszer.

És hogy el-elmeséljék olykor ennek a tervezőnek, a 
Boráros Szilárdnak a hiteles történetét. (Bárhová is születik 
egy fiatal élet, ugyanazok a próbák várnak rá az életében a 
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születéstől a felnőtté válásig: útnak indulás, elválás a szülők-
től, barátok és közösségek megtalálása, saját egyéni mintá-
zatok kialakítása, az intimitás megtapasztalása, végül az el-
köteleződés. Nem magamtól tudom: Boldizsár Ildikótól. Ő 
se [csak] magától tudja: a népmeséktől. És akkor ugyanoda 
jutottunk vissza, ahonnan elindultunk. Itt a vége, fuss el véle!)

HOFFEr KÁrOLYróL CSIZMADIA TIBOr

Előre is elnézést kell kérnem az olvasóktól, mert a következő 
sorok végtelenül szubjektívek, személyesek, ilyen módon leg-
alább annyira szólnak az írás szerzőjéről, mint írása tárgyáról.

Hoffer Károllyal a felvételin találkoztam először, 2008-
ban. Érettebbnek tűnt a többieknél, életkoránál fogva is, 
ugyanakkor látszott nyitottsága, tanulni vágyása. Korábbi, 
rajztanári végzettsége szinte ideális volt ahhoz a döntéshez, 
hogy a bábszakmát válassza. Direkt írok bábszakmát, és nem 
bábszínészetet, mert első pillanattól kezdve látszott, hogy bár 
színész szakra jelentkezett, őt a bábműfaj egésze, a színészet, 
egy előadás látványvilágának kialakítása és a rendezés is ér-
dekelte.

„Előélete” és gondolkodása az osztály egyik megha-
tározó tagjává tette, azzal együtt, hogy az akkor induló 
bábrendezőképzés egyik fő szempontja volt, hogy a rendező 
és a színész szak, különösen az első két évben, minél több felü-
leten találkozzon. A vizsgák közül az egyik legemlékezetesebb 
volt homokrajza az írásvetítőn: ahogy egy teljes emberéletet 
futtatott végig pár percben, az a bábműfaj változatosságáról, a 
csodáról is szólt, amelyet a gyerek és a felnőtt is átélhet. Nem 
véletlen, hogy amikor az osztály vizsgaelőadásaként Huxley 
Szép új világát mutattuk be, ő a nagyhatalmú, mindenki fölött 
álló Mustapha Mond világellenőr szerepét kapta. De a színé-

szi feladatok ellenére – és azokkal együtt – mégsem a színé-
szet volt a fő tevékenysége, hanem maga a műfaj.

Az sem véletlen, hogy amikor a Budapest Bábszínházhoz 
szerződtette Meczner János, aki az egyetemen is osztályvezető 
tanára volt, nemcsak színészként jelent meg a színlapon, ha-
nem tervezőként is, majd rendezőként olyan előadással rob-
bant be 2013-ban a bábos és – nyugodtan mondhatom – az 
általános színházi köztudatba, mint a Semmi. Ahogy Janne 
Teller regénye fontos a kamaszok gondolkodására gyakorolt 
hatása miatt, ugyanúgy fontossá vált ez az előadás a műfaj 
gazdagságát bemutató eszköztára okán. Olyan előadás szüle-
tett, amelyet a kritikusok az év gyerek- és ifjúsági előadásának 
választottak. A produkciót nemcsak rendezőként, de terve-
zőként is jegyezte, és nagyrészt azzal a csapattal vitte sikerre, 
akikkel együtt tanult az egyetemen. Abban is áttörést jelentett 
ez az előadás, hogy megmutatta ennek a generációnak az al-
kotó erejét, azt a potenciált, amely az egyetemi képzés során, 
az egymásra épülő bábszínészosztályok tapasztalataiban sű-
rűsödött meg. Hogy nem egyszeri sikerről volt szó, azt olyan 
előadások létrehozása bizonyította, mint a kritikusok által 
szintén díjjal jutalmazott Az időnk rövid története.

Ennek a generációnak a művészi erejét hívtam segítsé-
gül én is a Márton László által írt Trisztán és Izolda történet 
bábszínpadra állításakor. Károly tervezte a bábokat, de más, a 
szcenikára vonatkozó ötletei is segítettek nekem abban, hogy 
egy ilyen nagy formátumú művet színpadon, bábszínpadon 
valósíthassak meg.

Hoffer Károly szakmai története nincs befejezve, inkább 
most kezdődik. A következő lényeges, oktatói állomása az 
lesz, amikor az általa, általunk felnőni segített következő mű-
vészi generáció a pályára kerül. Akkor lehet igazán lemérni, 
hogy az a tudás, amely folyamatosan fejlődik benne és alakul, 
hogyan ölt testet a tanítványokban.
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MICHAC gÁBOrróL ELLINgEr EDINA
Gábor vizuális világával először nem mindennapi, mi több, 
nem is színházi körülmények között találkoztam. Néhány 
éve a Nagykörúton hazafelé tartva, az autóból megláttam egy 
plakátot, rajta egy gyönyörű bábbal. Tengely Gábor akkor 
rendezte a Csongor és Tündét a Nemzeti Színházban, a plakát 
pedig ezé az előadásé volt. Azonnal megírtam egy SMS-ben 
Tengely Gábornak, mennyire szépnek, kifejezőnek tartom a 
bábot, és érdeklődtem, ki tervezte. Emlékezetes maradt az 
előadás, csakúgy, mint egy másik Tengely-rendezés, a győ-
ri Vas Laci!. Ott csillant fel a szemem arra, amiben Michac 
Gábor egyedülálló: a folk XXI. századi használatára, múlt 
és jelen, tradíció és mainstream ötvözésére, a népi motívu-
mok megőrzésére és hiteles újragondolására, futurisztikus, 
a mangák világát is idéző figurákkal egy XXI. századi furcsa 
tündérvilág megteremtésére. Nem állítom, hogy a figuráiról 
először a bájos jelző jut eszembe, mert a karakterei erősek, 
van bennük egyfajta sötétség vagy szomorúság, de ha a ren-
dező tudatosan választja a történethez az ő világát, tökéletes 
lesz a színpadi harmónia.

Évekig követtem a pályáját, láttam részletes, művészi mó-
don kidolgozott bábterveit, díszletmakettjeit, jelmezrajzait, és 
egy nagyon izgalmasan gondolkodó látványtervezőt ismer-
tem meg munkái által. Mielőtt együtt dolgoztunk, a Budapest 
Bábszínházban két nagyszínpadi produkcióban dolgozott. A 
Hókirálynőben, ahol a bábokban tökéletesen sűrítette a sze-
replők tulajdonságait, és A csillagszemű juhászban, ahol a 
nem sztereotip gyerekszínházi jelmezek akár kifutón is meg-
jelenhetnének, hiszen a népi motívumokat, összhangban a 
rendezői koncepcióval, úgy gondolta újra, hogy az az előadást 
meg- és elemeli, a ruhák részletgazdagsága pedig a színészt 
segíti a szerepformálásban.

Közvetlen kapcsolatba azonban csak két éve kerültem vele: 
először színészként, aztán rendezőként. Érdekes, hogy alap-
vetően egyik produkció sem jellemző rá, de mindkét előadás 

remek példa arra, milyen nagyszerűen működik alkalmazott 
művészként és alkotótársként, hogyan képes – félretéve a mű-
vészi egót – egyetlen pillanat alatt ráhangolódni a rendezőre.

Amikor felmerült számomra egy szólóelőadás létrehozá-
sa, egyrészt biztos voltam abban, hogy Tengely Gábor ren-
dezi, másrészt nagyon szerettem volna, ha a látványt Michac 
Gábor tervezi. A csomótündérben ugyanis van tündér, Gábor 
világáról pedig, ahogy említettem, egy furcsa tündérvilág jut 
eszembe, és a történet a hétköznapisága ellenére elemelt. Kez-
detben még nem alakult ki a technika, a tárgyjáték, ezért az 
első tervek egyike a jelmezem volt, ami nekem sok kapaszko-
dót adott a karakterhez. Amikor kialakult az előadás rendsze-
re, és elkészült a pop up iroda, több órás körültekintő, színek-
re, méretekre, egymáshoz való arányokra koncentráló váloga-
tás után lettek meg a báb tornacipők, amelyekkel játszom. Ám 
a csomótündérnek pontosan tucatnyi díja is van, ez pedig 12 
karakteres, részletgazdag, játékos, szellemes fricskákkal teli 
díj. A néző valószínűleg nem látja teljesen ezek kidolgozott-
ságát, de számomra nagy öröm a velük való játék.

Rendezőként, azt hiszem, élete legnehezebb feladatát ad-
tam neki a Gingallónál. Az Igazgyöngy Alapítvány tanulóinak 
munkáiból, kétszáz gyerekrajz motívumaiból kellett kiválo-
gatnia az előadás témáihoz illő részleteket, azokat a figurá-
kat, amelyek bábbá konvertálhatók, miközben a kiválogatott 
karakterekhez nem nyúlhatott hozzá. A cél ugyanis az volt, 
hogy Szalóki Ági tiszta zeneisége találkozzon a gyerekek naiv 
világával. Gábor pontosan megértette, miről van szó, ebben 
az esetben mit jelent a koherens világ, és alkalmazott művész-
ként a produkció érdekében feladta a saját elképzeléseit.

És néhány praktikus faktort sem felejthetünk el. Mivel 
több mint 100 báb van a Gingallóban, és ezeket rövid idő alatt 
kellett legyártani a műhelyekben, a tervezésnél és a munka 
irányításánál figyelembe kellett vennie a színház működését, 
a megvalósíthatóságot. Jelmezeiben egyre öltöztetőbarátabb, 
azok tartósak, minőségiek, kompromisszumok és olcsóság 
nélküliek.
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