
K I T E K I N TÉ S6 2

Henryk Jurkowski emlékkötetének bemutatója: Slobodan Marković,
Miroslav Radonjić és Zoran D- erić

Slobodan Marković és Olivera Mudrinić  a PUCK Nemzetközi 
Bábfesztivál plakátkiállításának megnyitóján

Előadás előtt a zsűri és a közönség
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Amikor a szerbiai gyermek-, de főként bábszínházról
beszélünk, megállapíthatjuk, hogy igazságtalanul
marginális helyzetbe került a klasszikus és modern
felnőtt, illetve élő színházakkal szemben. Azzal,
hogy a bábművészet Szerbiában alapos odafigyelést
igényel, szembesülhettünk a Szabadkán megren-
dezett 24. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon.
2017. szeptember 24. és 29. között került megren-
dezésre az a találkozó, amelynek élén a kezdetek
óta Slobodan Marković áll. Mint a fesztivál igazgatója
már 24 éve – nem lankadó szenvedéllyel és oda-
adással – megbecsülésre érdemes munkát végez
annak ellenére, hogy a költségvetése minden esz-
tendőben csökken. Kevés ország dicsekedhet ilyen
színvonalú gyermekszínházi fesztivállal, amely mind
értékei, mind a résztvevők számát tekintve jelentős.
Az idei versenyprogramban 10 országból 14 előadás
vett részt, a zsűrinek pedig – Borisz Goldovszkij
(Oroszország) – elnök, Jaroslav Antonjuk (Lengyel-
ország), Ljudmila Hense (Kazahsztán), Zoran -Derić
(Szerbia), Zoran Maksimović (Szerbia) – nem volt
könnyű dolga a döntések meghozatalában. A kép-
zelet tengere című előadás (Bábszínház, Niš; ren-
dezte: Bonio Lungov), mely a fesztivál nyitánya
volt, megmutatta, hogy a bábművészet újra meg
újra szolgálhat technikai meglepetésekkel. A szí-
nészek, akik neonfényes kosztümöket viseltek, tö-
kéletes időzítéssel és precizitással „varázsoltak”
különböző formákat a sötétben. A hollóvá változott
fiúk című szlovák előadásban (Bábszínház, Pozsony;
a legjobb rendezésért járó díj, rendező: Peter Palík,
a legjobb díszletért járó díj: Martina Fintorová) egy
mágikus mese került színre. A történet egy lányról
szól, aki hét testvérét próbálja megmenteni az átoktól,
hogy hollókká változzanak. A nagyszerű látványt
kevés kellék biztosította, amelyek több alkalommal,
találékonyan, különféle dolgok kifejezésére szolgáltak.
Rituálé, mágia, barbár pogányság olvadt egymásba,

a darabban szereplő hollómaszkos színészek olyan
táncosokra emlékeztettek, akik a barlangrajzokról
ismert halott állatok fejét viselik a homlokukon.
Ezek a jelenetek a legősibb teátrális látványokat
idézték fel. A végén a női főszereplő hőssé vált,
gyermeke született a királytól, és így a születés is
egyfajta szertartásként értelmezhető. Láttunk a fesz-
tiválon orosz népmesékre jellemző hagyományos
történetet is, amelyben a hős vándorútra indult,
majd hazatérése után megházasodott és elfoglalta
a trónt. A Lenka és Palkó című előadásban (Griff
Bábszínház, Zalaegerszeg, rendező: Bartal-Kiss Rita,
elismerés a kollektív színészi játékért) a két cím-
szereplő sorsát a születéstől a felnőtt korig követ-
hettük, miközben a darab az iskolai erőszak
témájával is foglalkozott. A kiemelkedő előadás
egyik sajátossága a gyors nyílt változás volt, amely
szerencsésen segítette a drámai folyamat lendüle-
tességét. A darab Lenka és Palkó születésével kez-
dődött, majd bemutatásuk a serdülőkori viszontlá-
tással be is fejeződött. Csak életük kezdetének le-
hettünk tanúi, történetük végét, a halálukat nem
láttuk. A bábok a drasztikus elidegenítés jegyeit vi-
selték magukon, így a halál jelképeiként is értel-
mezhetőek. Az előadás kezdetén még apró gyerekek,
bábok, majd később élő színészek vették át szere-
püket. Bábok a valóságban nem születnek, ezért
nem is halhatnak meg. Így az előadás halhatat-
lansággal ruházta fel őket, amely a végtelenség
érzetét keltette a nézőben. 
Az Aszka és a farkas (Duško Radović Kisszínház,
Belgrád, rendező: Tatjana Piper Stanković, elismerés
Vladislav -Djordjevićnek a színészi-bábszínészi tel-
jesítményért) Ivo Andrić azonos című műve alapján
készült, és létrehozta a valóság és a fantázia
különös ötvözetét az egyes korosztályok erősza-
koskodásaitól az iskolai bántalmazásokig. Éppen
úgy, mint Andrić eredeti művében, amelyben Aszka

Goran Gavrić
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A hollóvá változott fiúk. R: Peter Palík, T: Martina Fintorová. Pozsonyi Bábszínház
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Lenka és Palkó. R: Bartal-Kiss Rita, T: Szegedi Katalin – Grosschmid Erik. Griff Bábszínház, Zalaegerszeg



K I T E K I N TÉ S6 6

Aszka és a farkas,
R: Tatjana Piper Stanković, 
T: Vladislav D- jordjević. 
Duško Radović Kisszínház, 
Belgrád

Nella szárnyai.
R: Annie Forbes. 

Sidney-i Bábszínház

Az angyalok utcája. 
R: Decebal Marin, 
T: Joanu Batajos, Decebal
Marin. Puck Bábszínház,
Kolozsvár
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gondtalanul jár a balettiskolába, míg meg nem
jelenik a farkas. Ettől kezdve kénytelen táncával
küzdeni az életéért. Ahogy Andrić írja: „…s ez neki,
mint áldozatnak, váratlan, különös pillanatokat szül,
valahol a rajta eluralkodó halálfélelem és a halál
szó jelentése mögött rejtőző borzalmas, véres,
végső tény között.” Grotowski is arról beszélt, hogy
a színész nem tudja eljátszani a halált a maga va-
lóságában, mert nincs tapasztalata, csak a félelmet
ismeri, amikor szembesül vele. A bábok halála
egészen más, a színpadon az élettelen báb van
jelen, ezért őt már a halál nem „lepheti meg”. 
A Nella szárnyai című ausztrál előadás (Sidney-i
Bábszínház, rendező: Annie Forbes, elismerés Sue
Wallace-nak a bábszínészi alakításáért) művészi
módon kapcsolja össze az árnyjátékot a nevelés
formáival, a papírból kivágott különböző állatok és
tárgyak készítésétől az életre keltésükig, a rongybabák
készítésével. Az angyalok utcája című román elő-
adásban (kolozsvári Puck Bábszínház, rendező:
Decebal Marin, elismerés az esztétikus bábokért
és technikai megoldásokért Joanu Batajosnak és

Decebal Marinnak, valamint elismerés a színész-
együttes játékáért). Az egész színpadot, az utcát,
a házat betöltik a különböző korosztályokhoz
tartozó bábok. Érdekesség, hogy a játékosok együtt
mozognak a bábokkal a város sikátoraiban, az épü-
letek között, padok és utcai lámpák mellett, melyek
hol kigyúlnak, hol elalszanak. Így – attól függetlenül,
hogy csak átveszik a bábok szerepét – jól illesz-
kednek a mindennapok eseményeihez. 
Az iráni A bőrönd meg a kutyuska című előadásban
(Deemak Színház, Teherán, rendező: Albert Bigjohny)
láthattuk, hogy a díszlet egy asztalra és két székre
szorítkozik, egy előtéri „rés”, ami a vasútállomást
jelképezi, aztán három természetes nagyságú figura,
egy báb lekicsinyített testtel, rövid karokkal és
lábakkal, amelyek a színész testére vannak építve.
Nagyon érdekes megoldást figyelhettünk meg
a másik magyarországi előadásban. A Torzonborz
2. – Torzonborz visszatér (Bóbita Bábszínház, Pécs,
rendező: Schneider Jankó, diplomát kapott a legjobb
eredeti zenéért Babarczi Bulcsú, és egy másik
diplomát az együttes a kollektív játékért) bemutatja

Petruska. R: Alekszandr Sztaviszkij, T: Nelli Poljaková. Tulai Állami Bábszínház 
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Pán Péter. 
R: Robert Waltl, 
T: Siniša Ilić. Ifjúsági 
Színház, Újvidék

Történetek Dioniszij 
ikonfestőről. 
R: Oleg Zsugzsda, 
T: Larisza Mikina Probodjak.
Tyeremok Bábszínház, 
Vologda
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a híres főhőst, a kutya-krokodilt és másokat. Kiváló
az összhang a zenéből alaposan felkészült színészek
– akik a térelválasztó ajtaján énekelve távoznak –,
és a háttér kesztyűsbábjai között. A legérdekesebb
pillanat az volt, amikor a paravánon megjelent egy
tűzoltókocsi, pontosabban csak az eleje, ahová be-
szálltak a figurák, míg az előtérben jobbról balra ha-
ladva egy másik elektromos tűzoltóautó jelent meg
üvöltő szirénázással. Közben a háttérben vetítést is
láthattunk, amelyet ritmusosan széttördelnek a kesz-
tyűsbábok, a háromdimenziós előtérben pedig a szí-
nészek zenészekké és egyéb szereplőkké változnak
át. Nagyon egyszerű és lényegre törő látvány jellemzi
A halász és az aranyhal című bolgár előadást
(Aladdin Színház, Szófia, rendező: Dimitar Todorov),
ahol egy bábszínész kartonlapokat cserélget, ame-
lyeken a háttér részletei láthatók, s ezek előtt moz-
gatják a bábokat. Az orosz Petruska előadás (Tulai
Állami Bábszínház, rendező: Alekszandr Sztaviszkij,
elismerés a hagyományos művészet népszerűsítésért)
– mely Sztravinszkij balettjét vette alapul –, jól
ötvözte a bábszínház és a cirkusz sajátosságait.

A cirkuszt egyrészt a szórakoztatás, a naivitás fogal-
mával köti össze, de hiányzik belőle a színházakban
megtalálható díszlet meg a háttér. A nézők előtt
most mégis volt látvány, amely emlékeztette őket
a vidámparkra, a cirkuszi mutatványok lovas attrakcióira
és tapasztalt művészeire. A közönség oldalnézetből
láthatta az előadást, mint egy szobrot, és figyelemmel
kísérhette a helyszínek átalakulását. Így a kesztyűs-
bábok bábszínészekké változtak: a halálra emlékeztető
emberi csontvázzá, aki a sötétből jött elő fényes
kaszájával, egy óriási nőalak pedig – akárcsak Peter
Schumann Bread and Puppet Theaterében – meg-
jelent a színpad közepén, aztán egy cilinderes
dzsinn a palástjával letakarta a figurákat. 
A horvátországi Első mese (Pont az I-n Együttes,
Zágráb, rendező: Antonia Šašo, mentorai: Ljudmila
Federova és Tamara Kučnović) az első emberpár
megszületéséről szóló bibliai történetet dolgozta
fel. Két kisebb fabábu, egy férfi és egy nő, meg ál-
latfigurák jelentek meg. Egyszerű látásmód jellemezte
az előadást. A Pán Péter (Ifjúsági Színház, Újvidék,
rendező: Robert Waltl, színészi díjban részesült:

Orfeusz. R: Todor Valov, T: Natalija Gočeva. Szabadkai Gyermekszínház
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Slavica Vučetić) előadása a valóságból az álomvilágba
vezető utazásról szól, amelyben a főhős megküzd
Hook kapitánnyal is. A bábok különössége miatt itt
fontos szerep jutott a színészeknek. Az Orfeusz
(Szabadkai Gyermekszínház, rendező: Todor Valov)
narratív módon mutatja be a görög zenész-költő
mítoszát, aki vissza akarja hozni szerelmét, Eurüdikét
az alvilágból. A maszkok, a kosztümök és az elbe-
szélés egyszerűsége aláhúzza az előadás oktató-
nevelő jellegét. 
Végül, de nem utolsó sorban szólnunk kell a Törté-
netek Dioniszij ikonfestőről című kiváló orosz elő-
adásról, amely az idei Grand Prix győztese lett (Tye-
remok Területi Bábszínház, Vologda, rendező: Oleg
Zsugzsda). Feofan Grek és Andrej Rubljov mellett
Dioniszij volt a legismertebb orosz ikonfestő a 15.
század második felében. Az előadás felidézte
Andrej Tarkovszkij Rubljovról szóló filmjét. Átélhetővé
vált az ikonkészítés hangulata, elmerülhettünk
a művészet csodás világában, megérezhettük a Fe-
rapontov Kolostorban őrzött freskók különös világát.

Hallhattunk szakrális szövegeket, kántálásokat.
Rendkívül erős hatással volt a nézőkre, az volt
az érzésünk, hogy mi is ott vagyunk a kolostorban.
A háttérben a középkori kolostorok triptichonjainak
formáját idéző térelválasztó paraván húzódott, ame-
lyen kivetítve láthatók voltak a kövek, hallható a pa-
takcsobogás. Az előadás sikeresen ötvözte a kö-
zépkori ábrázolást a jelenkorival, hiszen előfordul,
hogy a kortárs művészek videómunkáikban alkal-
mazzák a triptichon-formát. Különben is a bábszínházi
előadások érzékeny pontja és kedvelt formája
a képernyő, a kivetítők használata, amely ebben
az előadásban tökéletesen helyénvalónak bizonyult. 
Mindez azt bizonyítja, hogy a bábszínházi előadások
bármely téma kapcsán rendelkezhetnek minőségi
és hatásos színházi eszközökkel. A filmes program
keretében láthattunk animációs filmeket, míg Jovan
Caran-Denis „Papírszínház” műhelyében a gyerekek
a gyakorlatban is megtekinthették, hogyan készülnek
papírból a bábok és az animációs figurák. Bemutattak
néhány könyvet is: Henryk Jurkowski Bábok a kul-
túrában II. című kötetét, a Tisztelet Jurkowskinak
című antológia angol nyelvű változatát, Borisz Gol-
dovszkij A bábszínházi dramaturgia története, Siniša
Jelušić A báb értelmezése – Az archetípus kutatá-
sának útjai című munkáját, valamint a Gyermek-
színházak – művészi fenomén 7. című antológiát.
Megismerkedhettünk továbbá a Niti című bábmű-
vészeti folyóirat 5. és 6. számával, valamint Slobodan
Marković Feljegyzések egy tébolyult tóról (Zapisi
s manitog Jezera) című verseskötetével. A 9. Nem-
zetközi elméleti konferencia foglalkozott az ifjúsá-
gi- és gyermekszínházak kutatásával A gyermek-
és az ifjúsági irodalom és dráma rendezői értel-
mezése – Az értelmezés határainak problémái
címmel. A Henryk Jurkowski által alapított konferenciát
Siniša Jelušić vezette Miroslav Radonjić segítségével,
szerb, román, orosz, horvát, szlovén, ukrán, chilei,
mexikói, indiai, angol, norvég, izraeli és lengyel
kutatók részvételével. 
A 2018-as esztendő jubileumi lesz: a 25. szabadkai
találkozóra kerül sor.

Szegedi-Szabó Béla fordítása

Torzonborz2. – Torzonborz visszatér. Bóbita Bábszínház
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The year 2017 marked the 24th International Children’s Theater Festival in Subotica, Serbia. From
its inception, Slobodan Marković has been the festival’s director. In this year’s competition, there
were fourteen troupes from ten countries. The author describes the diverse topics and styles of
these colorful performances, each with its own strengths and distinctive characteristics. He cites
how productions from different countries apply a broad range of visual techiques to demonstrate
very different worlds. Many other companies gave performances that made a profound
impression on the audience members, but the winner of the Grand Prix was the Russian troupe,
Vologda Regional Puppet Theater “Teremok” for its outstanding performance of The Story of
Dionysius - The Icon Painter. 
The festival was rounded out by animated films, book presentations and a conference, all
presented in both Serbian and English.
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