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A színház és a járvány fényévnyi távolságra van 
egymástól. Mégis, mint életünk minden percébe 
feltartóztathatatlanul betolakodó sorscsapás, a pan-
démia (aminek a jelentését korábban csak a görög 
nyelvben járatos tudósok ismerték,) szüntelenül 
fenyeget, és átjárja gondolkodásunkat, felülírja ter-
veinket. Megregulázza életünk minden óráját, akár 
társaságra vágyunk, akár egy színház nézőterén 
szeretnénk ülni és tapsolni, vagy azok közé 
tartozunk, akik a színpadról tolmácsolják nagy drá-
maköltők gondolatait, esetleg hivatásos nevettetők 
sziporkáit. 
A bábszínházra sokszorosan érvényes mindez. Ha 
gyerekek vagyunk és tündérmeséket szeretnénk 
látni kedvenc társulatunk előadásában, vagy 
felnőttek, akik valamilyen különleges élményre szá-
mítunk ennek a sajátos és rendhagyó műfajnak 
a korlátlan lehetőségei között. 
A világ legrégebbi színházi folyóirata, amelynek 
első száma – még Český loutkář néven – 1912-
ben jelent meg, sok vihart élt át az elmúlt egy 
híján száztíz esztendőben. Először a világháborús 
veszély állta útját, majd egy újabb háború parancsolt 
rá, hogy örökre tűnjön el a föld színéről. Viharos 
története ellenére 1951-től mind a mai napig meg-
jelenik. Ha végiglapozzuk a hatalmas mennyiségű 
képes folyóirat számait, megtaláljuk benne Európa 
és a világ valamennyi fontos eseményét. Nemcsak 
egy különleges műfaj vegykonyhájába enged be-
pillantást, de benne van a fasizmus és a kommu-
nizmus valamennyi szörnyűsége is. Akár úgy, hogy 
a sorok közt olvasunk, akár úgy, hogy éppen el-
hallgattatták vagy átkeresztelték. Mint minden va-
lamire való sajtótermék, a Loutkář is megfogadta 

Shakespeare tanácsát, amely nemcsak a színjátszásra 
érvényes. A sajtónak is az a feladata, hogy „tükröt 
tartson mintegy a természetnek; hogy fölmutassa 
az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, 
és maga az idő, a század testének tulajdon alakját 
és lenyomatát.” 
A 2020-as esztendő négy Loutkář-számának fő-
szereplője a covid 19. 
Amikor az év első számának kézirata nyomdába 
került, még sem a szerzők, sem a szerkesztők 
nem sejtettek semmit a fenyegető veszélyről. Ám 
amire megjelent, az olvasó az „ártatlan” cikkek 
mögött már tudomást szerzett róla. Ezért a beszá-
molók olvastán nosztalgiával veszi tudomásul, 
hogy mindannyian éltünk már akkor is, amikor 
még nem volt világjárvány. Különös fénnyel ragyog 
ránk a béke, amikor a Grotowski szellemét követő 
két független társulás, a Divadlo Continuo vagy 
a Farmok a barlangban (Farmy v jeskyni) terveiről 
szóló interjút, Miloslav Klíma chrudimi kiállítás-
megnyitóját, vagy a főszerkesztő Kateřina Lešková 
Dolenská interjúját olvassuk a Tótágas Színház (Di-
vadlo Vzhůru nohama) speciális célkitűzéseiről. Ez 
a két írás vezeti be Kateřina Šplíchalová, valamint 
Zoja Mikotová és Veronika Brouliková esszéjét 
a fogyatékkal élők színházainak műfaji sajátosságairól. 
Vladimir Mikeš „Változni” a legfontosabb című 
esszéje az idioszinkráziáról1 szól. Jan Čtvrník a zene 
és a hangeffektusok szerepét elemzi a speciális 
színházi csoportok előadásaiban. Dora Bouzková2 
írása, A Theatrum mundi teljes szépségében és 
törékenységében részlet a szerző doktori disszer-
tációjából. Ema Šlechtová dolgozata, a Kísérletekkel 
a nevelés felé? a brazil Augusto Boal performance-ai 

1 A szervezet veleszületett túlérzékenysége   
2 Színésznő, rendező, a Bábok határok nélkül csoport alapítója
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nyomán végzett gyakorlatairól számol be fogyatékkal 
élőkkel végzett saját csehországi tapasztalatairól. 
Konkrét gyerekek konkrét történeteiről van szó 
címmel Jitka Anderliková Teplát kérdezi Ema Schlech-
tová riportja. A fiatal színésznő második szülése 
közben agyvérzést kapott, és elhagyni kényszerült 
a színészi pályát. Jelenleg ő is egy fogyatékkal élő 
csoportot vezet. Az embernek játszania kell címmel 
Sarah Slavičková készített interjút Pavol Smolárikkal, 
aki színész, bábszínész és nagybőgős, több alternatív 
kísérleti társulás tagja vagy vendége. A brnói 
születésű Petr Reiffel beszélgetett Ema Schlechtová. 
A prágai Divadlo Minor tagja – színházi munkája 
mellett – szintén részt vesz a Divadlo Forum mun-
kájában, amely fogyatékkal élőkkel készít előadásokat. 
Ezen kívül saját színháza is van Divadlo Bufet, 
azaz Büfé Színház néven. 
A drámapedagógus olyan, mint a zerge – ez 
a címe a Michaela Váňovával készült interjúnak, 
akit doktori disszertációjáról kérdez Sarah Slavičková. 
Mi a helyzet Mostban? címmel az északnyugat 
csehországi város színházáról beszélget a cikkíró 
a 2019/2020-as évad bemutatói kapcsán. Veronika 
Švecová Három más-más sorscsapás című esz-
mefuttatása, amely három jelentős bábszínházi 
műhely, a plzeňi Divadlo Alfa, a mosti Tarka Színház 
(Divadlo rozmanitosti) és a Hradec Králové-i DRAK 
arculatát elemzi. Mindhárom együttes a Csipkerózsikát 
mutatta be az előző szezonban, egymástól nagyon 
különböző megközelítésben. 
Tizennégy esztendő telt el azóta, hogy a plzeňi Di-
vadlo Alfa Tomáš Dvořák rendezésében bemutatta 
A három testőrt, amely nemsokára világkarriert 
futott be. (Az előadás máig műsoron van.) Adéla 
Vondráková recenziója a 2019-ben bemutatott Vi-
gyázat, Zorro színpadi karrierjét hasonlítja össze 
Dvořák egykori remekművével. Nemcsak annyi 
a különbség közöttük, hogy előbbi kesztyűsbábokkal 
készült, míg a mostanit marionettek játsszák. 
A fennállásának 70. évfordulóját ünneplő libereci 
Naív Színház ifjúságnak és felnőtteknek készült 

előadását, Mácha3 Búcsúk az Óriáshegységben 
(Pouti krkonošské) című regényének színpadi fel-
dolgozását elemzi Kateřina Lešková Dolenská. 
2019-ben két bábszínház is bemutatta Vit Peřina 
Si-hu-hu, vau! (Ššš, Ššš, haf!) című kutya-meséjét. 
A beszámoló írója, Pavla Bergmannová abból a régi 
színházi bölcsességből indul ki, mely szerint igaz, 
hogy a kutya az ember legjobb barátja, de színpadon 
semmi keresnivalója. Ez persze a bábszínházra 
egyáltalán nem érvényes, hiszen ott minden 
élőlényt könnyedén fel lehet ruházni emberi tulaj-
donságokkal. Ez történik most is; pedig mindkét 
előadás Vit Peřina és szerzőtársai szövegét állítja 
színpadra, és mindkét előadás rendezője Michaela 
Homolová, csupán a tervező és a dramaturg, meg 
persze a társulat nem azonos. Mégis két különböző 
előadás jött létre, más-más erényekkel, és – más 
címmel. A Si-hu-hu csak a libereci bemutató 
plakátján olvasható. Az ostravai változat a Fuj, 
nem szabad! (Fuj je to!) címre hallgat, és ez a kü-
lönbség alighanem a két előadás hangvétele 
közötti különbséget is pontosan érzékelteti. 
A DRAK színpadi road movie-ja, Az út (Cesta) Jakub 
Vašíček rendező és Tomaš Jarkovský dramaturg 
újabb jellegzetes együttműködésének eredménye: 
vallomás a menekülésről meg a szabadság utáni 
vágyról. A bennünk rejlő ürességről szól a dél-
csehországi Malovicében látható Pusztaság (Pustina), 
amely Eliot The Wasteland4 című költeménye 
nyomán jött létre Jakub Štourač előadóművész, Elia 
Moretti olasz zeneszerző és Sara Boccini olasz ko-
reográfus közreműködésével. „Az ötrészes költemény 
Štourač előadásában élet és halál határán egyen-
súlyoz” – állapítja meg Kristyna Kozlová írása. 
Csalódott a cikkíró a Színművészeti Akadémia Báb-
művészeti Tanszékének Vita a bábokért hét felvo-
násban (Debata pro loutky o sedmi jednání) című 
előadásával kapcsolatban. „Valószínűleg az a bajom, 
hogy mindig irtózom attól, ha a színpad és a nézőtér 
vitatkozni próbál egymással. A színpaddal nem 
lehet nyilvános vitát folytatni a nézőtérről. Pedig 

3 Karel Hynek Mácha (1810-1836) cseh költő, író, a cseh líra kiemelkedő alakja. 
4 Thomas Stearnse Eliot (1888-1965) 1922-ben írt műve magyarul három fordításban ismeretes: Weöres Sándor a Puszta ország, Vas István 

az Átokföldje, Jánosy István a Kopárország címet adta a szimbolista költeménynek.
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már-már azt hittem, hogy eszményi néző leszek 
a bábművész tanszék legújabb vállalkozása közben. 
De tévedtem” – írja Adela Vondráková a Disk5 új-
donsága láttán. 
Mintha vitába szállna a cikk megállapításaival 
a Bábművészet és Alternatív Tanszék tavaly kinevezett 
új vezetője, Braňo Mazúch a vele készült interjúban, 
aki nyitottságot, érzékenységet, közös felelősség-
vállalást és szoros együttműködést hirdet a követ-
kező tanévekre a hallgatók számára. 
A naivabb olvasókat először a második, tavaszi 
szám is megtévesztheti. A borítón – talán tetszetős 
ellenpontként – négy gondtalan, napszemüveges, 
hanyattfekvő fiatalember látható, akik mit se 
törődnek a vészesen közeledő veszéllyel. De 
az első írások sem sejtetnek semmit. Elsőként egy 
rövid interjút olvashatunk Jana Dražďákovával, 
a Hradec Králové-i DRAK egykori menedzser-igaz-
gatójával, akivel Lenka Jaklová egy terjedelmes 
interjút is készített. Juraj Malíček szlovák bábtörténész 
Bábok a popkultúrában című eszmefuttatása Spejbl 
és Hurvinektől a Muppet Show-ig foglalja össze 

az egyetemes bábjáték legnépszerűbb hőseit. 
Ugyane témához kapcsolódik Lenka Dzadíková 
A bábszínház szerepe a popkultúrában című 
esszéje. Adéla Vondráková egy fiatalokból alakult 
alternatív együttes, a titokzatos nevű IDDQD új 
utakat járó előadásáról, a Goon: Vérbosszú! (Goon: 
Krvavá pomsta!) című punk szellemű vállalkozását 
elemzi, amely a halhatatlanság receptjét próbálja 
a nézők számára is elárulni. Azt mondom „élmény”, 
és igyekszem, hogy erőteljes legyen – így fogalmazza 
meg alkotói szándékát a NoD (magyarra úgy 
lehetne fordítani, hogy NemSz) vezetője, Janek 
Lesák rendező. A vele készült interjú már átvezet 
a koronavírus fenyegető jelenlétéhez, amely – 
mint hamarosan kiderül – a szám vezető témája. 
Bábszínház-igazgatók nyilatkozatait gyűjti össze 
a Karanténban a színház című interjú-sorozat, 
amelyben az első intézkedésekről tájékoztatnak 
a megszólalók. Elmaradt és elhalasztott fesztiváloktól, 
a továbbélés lehetőségeiről és sok más jól ismert 
témáról olvashatunk, amelyek közül nehéz lenne 
kiválasztani számunkra ismeretlen ötleteket. A riport 

Részlet a Loutkář: Színház a karanténban című cikkéből

5 A prágai Színművészeti Akadémia stúdiószínpada.
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drámaisága éppen abban van, hogy minden ötlet 
nagyon is ismerős, ahogy mindnyájunk sorsa is 
azonos, éljünk akár több ezer kilométer távolságra 
egymástól. Legfeljebb azért olvassuk torokszorongató 
megrendüléssel a cseh újságírók tudósításait, mert 
mindegyik megoldásban magunkra ismerünk, a ma-
gunk kétségbeesett próbálkozásait fedezzük fel. 
A pandémia – úgy látszik – megteremtette az évez-
redek óta áhított egyenlőséget a világon. 
Aztán annak ellenére, hogy 2020 márciusában 
Csehországban is valamennyi színház bezárt, június 
3-án, egy szerdai napon a brnói Kotlárská utcában 
bemutatót tartottak. A nézőtéren mintegy harminc 
gyerek és felnőtt ült, a színpadon pedig Jiří Jelínek 
Cicázás (Kočkování) című háromszemélyes mókája 
zajlott a Divadlo Dno elődásában. Minden olyan 
volt, mint azelőtt, amikor még nem volt járvány. 
Az eseményről szóló beszámoló szerzője, Eva Da-
vidová nem keres válaszokat a történet logikátlan-
ságaira, a kötekedő kérdéseket csak felsorolja, 
aztán inkább örömének ad hangot, hogy most 
egy kis időre minden olyan volt a színházban, 
mint régen. 
Többé-kevésbé ez a hozzáállás jellemzi a tavaszi 
szám valamennyi cikkét. Sarah Slávičková Digitális 
színház a korona idején, Kristyna Franková A színház 
legyen ízletes kocsonya, Ema Šlchetová Halállal 
a csillagokig és A medve, aki értelmet ad a szín-
háznak című írását, Miloslav Klíma esszéjét a szte-
reotípiákról, a letargiáról és az eltunyulásról, Lenka 

Dzadiková portréját Katerína Aulitisová szlovák ren-
dezővel, bábszínésszel és pedagógussal, Kateřina 
Lešková Dolenská interjúját Jiří Jelínek rendezővel, 
Ema Šlechtová beszélgetését Anna Klimešová ren-
dezővel, vagy Sarah Slávičková riportját Alžběta és 
René Vítvarral a családi bábszínházról. 
A főszerkesztő a következő szavakkal vezeti be 
a harmadik számot: „Míg az előző szám a pandé-
miától való hirtelen jött félelem jegyében született, 
a mostani legfőbb jellemzője a megkönnyebbülés. 
Az az érzés hatja át, hogy túl vagyunk a nehezén.” 
Ismerős szavak, bármelyik magyar újságban is ol-
vashattuk volna, ha visszaemlékszünk 2020 nyarának 
euforikus megnyilvánulásaira a hazai sajtóban, rá-
diókban, televíziókban. Ha nem mindannyiunk 
bőréről lenne szó, talán még mosolyoghatnánk is 
a maszkot viselő bábművészek fotóin. Megnyugtató 
érzés olyan írásokat böngészni, mint Nina Malíková 
interjúja a chrudimi Bábmúzeum igazgatójával, Si-
mona Chalupovával, amelyben megkönnyebbülve 
emlegeti a gyűjteménnyel kapcsolatos újabb terveit. 
„Olyan ez a múzeum, mint egy vidám templom” – 
mondja önfeledten. 
Az őszi szám témája a bábszínházi szövegek 
műfaji sajátosságait járja körül. A témát Miloslav 
Klíma tanulmánya vezeti be, amelyben saját szak-
területe, a bábdramaturgia fő vonásait fogalmazza 
meg. Luděk Richter Munka az irodalmi szöveggel 
című tanulmánya az irodalmi előkép és a bábszínházi 
szöveg között megtett út legfőbb jellemzőit sorolja. 

Részlet a Loutkář: 
Színház a karanténban 
című cikkéből
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6 A magyar beszámoló szerzője Boráros Milada. 
7 František Langer (1888–1965) cseh író. Legjelentősebb színpadi művét, a Külvárost (Periferie, 1925) a budapesti Vígszínház is bemutatta.

Sarah Slávičková Gondolatok a jelenkori drama-
turgiáról címmel foglalja össze tapasztalatait 
néhány jelentős cseh bábszínház, a DRAK, a Minor, 
az ostravai Divadlo loutek, a libereci Naivní divadlo 
legjelentősebb előadásai alapján. Veronika Švecová 
A 19. században élek címet adta a több „álnéven” 
író René Levinskývel készített interjúnak. Pavel Va-
šíčeket, a plzeňi Alfa művészeti vezetőjét szólaltatja 
meg Miért bábok, miért pont ezek és miért nem 
élünk velük című írásában. Kateřina Lešková Do-
lenská a prágai Minor dramaturgjával, Petra Zi-
chovával beszélgetett. Tomáš Jarkovský színházi 
munkakörét nehéz egyetlen szóval meghatározni. 
Hol dramaturg, hol rendező, hol házi szerző, hol 
mindhárom egyszerre. Veronika Švecová beszél-
getése a három munkakör összefüggéseit próbálja 
tisztázni. Jarkovský, aki jelenleg elsősorban még-
iscsak a DRAK igazgatója, így foglalja össze 
feladatai lényegét: „Az igazgató és a dramaturg 
munkaköri leírását egyelőre nem tudom pontosan, 
összefüggéseiben megfogalmazni. Az utóbbi 
időben egyik területen sem lehet klasszikus érte-
lemben körülírni a feladatokat. Abban reménykedem, 
hogy a két munkakör az én esetemben legkevésbé 
sem választható ketté.” 
Kateřina Lešková Dolenská másik interjúja Daniela 
Jirmanovát, az ostravai bábszínház dramaturgját 
mutatja be, aki néhány éve a drámai színházat 
hagyta el a bábjáték kedvéért. Veronika Švecová 
Vit Peřinát szólaltatja meg, aki sikeres drámaíróként 
fogadta el a libereci Naív Színház meghívását 
a dramaturg munkakörére. „Köztudott, hogy a báb-
színházi dramaturgoknak van egy nagy hátrányuk 
a más műfajokban dolgozó kollégáikkal szemben: 
nekik nincs miből válogatniuk. Jóval kevesebb 
a bábjáték a világon, mint a dráma. Ráadásul 
a darabok öregedése is jóval gyorsabban megy 
végbe, mint az élő színházak esetében. A kész 
szövegek a bábszínházban szorosan kötődnek 
a képzőművészeti megvalósításhoz és a technikai 
lehetőségekhez. A jelenkori bábszínház dramaturgja 
nem az a személy, aki eldönti, milyen darabot 

tűzzünk műsorra. (…) Sokkal inkább kezdeményező, 
vagy vitapartner egy közös alkotó munkában.” 
Malvína Balvinová írása a bábfilm lehetőségeit 
vizsgálja az irodalmi művek adaptációiban. Foly-
tatódik a Karanténban a színház című összeállítás. 
Míg az előző számban cseh bábművészek nyilat-
kozatait olvashattuk, most Argentína, Belgium, Bra-
zília, Dánia, az Egyesült Államok, Finnország, Fran-
ciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 
India, Irán, Írország, Izland, Izrael, Japán, Kanada, 
Lengyelország, Magyarország6, Makaó, Németország, 
Norvégia, Oroszország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia 
képviselői foglalják össze a járványhelyzet fontosabb 
jellemzőit. 
A chrudimi Bábmúzeum megújulásával és az ott 
megrendezett fesztivál tanulságaival foglalkozik 
Ema Šlechtová Az újra megtalált kapcsolat című 
beszámolója. A témához kapcsolódik Ema Šlechtová 
interjúja Tomáš Hájekkel, aki térképész, geodéta, 
polgármester és amatőr bábjátékos, a Chrudimban 
díjat nyert Fekete kandúr (Černý kocour) című 
bábjáték rendezője. Az előadás Edgar Allan Poe 
azonos című horror elbeszéléséből készült. Adela 
Vondráková beszélgetett Marka Míkovával, aki kór-
házakban lép fel bábjátékaival. 
Több archív írás foglalkozik az élő színész jelenlétével 
a bábszínházban, valamint František Langer7 báb-
színházi kapcsolataival. 
A negyedik szám bevezetőjében így ír a főszerkesztő: 
„A pandémia második hulláma leterítette a világot 
és nem csupán a színházakat bénította meg. El-
maradtak a fesztiválok, vagy jó esetben áthelyeződtek 
egy virtuális világba. Ugyanígy bizonytalan időre 
elhalasztották a félig, vagy teljesen kész bemutatókat. 
(…) A szám, amelyet kezében tart az olvasó, nem 
tehet mást, mint hogy a múlt felé fordul. Az aktuális 
publicisztikák fájdalmasan hiányoznak a kínála-
tunkból.” 
2019-ben, a Divadelní Novinyban jelent meg az az 
életút-interjú, amely Blanka Josephová Luňákovával, 
a plzeňi Alfa színésznőjével és házi szerzőjével 
készült a Thália életmű-díj odaítélése alkalmából. 
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In his article, Géza Balogh describes four issues from 2020 of the Czech puppet theater magazine 
Loutkář, the world’s oldest puppet theater journal. It was first published in 1912, has experienced 
many storms in the last 109 years, but has been a vital part of Czech theatrical life since 1951. 
The protagonist of the four issues of 2020 is Covid-19. When the first winter issue went to press, 
no one had any idea what danger was lurking in the world. Peace shines upon us with a special 
light when we read writings about the plans of two independent ensembles that follow in the 
spirit of Grotowski: Divadlo Continuo and Farm in a Cave (Farmy v jeskyni), as wells as others in-
fluenced by the performances of Augusto Boel in Brazil. A naive reader may be deceived even 
by the first writings in the second issue, but then we come to the series of interviews entitled 
Theater in Quarantine, in which the speakers report on first measures then being taken. We read 
the reports with a lump in our throat because in each forced solution, we recognize ourselves, 
we rediscover our own desperate solutions. The editor-in-chief introduces the third issue: "While 
the previous issue was born out of a sudden fear of a pandemic, the main feature of the present 
one is relief." One of the themes of the autumn issue revolves around the genre specifics of 
puppet theater texts, and then presents a compilation entitled Theater in Quarantine. This is com-
prised of statements by Czech puppeteers followed by reports from representatives of the world’s 
puppetry theaters who describe the situation in each country. This magnificent panorama provides 
an outline of the main features of the living past of puppetry. The final chapter of the issue 
provides information on the plans and opportunities for festivals that had been cancelled.   
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A munkamániás jelző a cseh nyelvben nem is-
meretes, de legalább ilyen szellemes elnevezést 
talált saját „betegségére” a megkérdezett: worko-
holizmus. Ugyan a számítógépem gondosan 
pirossal aláhúzza a nem létezőnek ítélt szót, ér-
demes megjegyezni, különösen, ha idegen nyelven 
társalog az ember. Talán a jellemző kórisme is 
közrejátszott abban, hogy Josephová Luňáková 
egyszer csak elhagyta az akkori Csehszlovákiát, 
férjhez ment és Franciaországba költözött, majd 
a rendszerváltás után családjával együtt visszatért. 
Egyenesen ott folytatta, ahol abbahagyta: most is 
a plzeňi Alfában ír és játszik. 
A szám témája a tradíció. Miloslav Klíma bevezetője 
általánosságban vázolja fel a hagyományok szerepét 
a művészetben. Ezt egy pompás körkép követi rö-
videbb-hosszabb írásokból a bábjáték tovább élő 
múltjából: a szicíliai marionettről, a Srí Lanka-i 
rukada natyáról, a japán nindzsó dzsoruriról, az in-
donéz wayang típusairól, a török karagözről, a kínai 

árnyjátékról, a kambodzsai sbek thom árnyszínházról, 
a koreai namszadang noriról, a belga és francia 
utcai óriásbáb-felvonulásokról, a spanyolországi 
Algemesiben látható La Mare de Déu de la Salut 
ünnepekről, a krakkói szopkáról, a japán jama, 
hoko, jata úszó fesztiválokról, a Beninben, Nigériában 
és Togóban máig élő orális tradícióról, a geledéről, 
a malajziai Markala vidéki maszkokról és bábokról, 
a japán nógaku színházról, a thaiföldi maszkos 
táncról, a khonról, a szíriai árnyjátékról, az egyiptomi 
kesztyűsbáb-hagyományokról és a kínai Fu-tien 
tartomány bábjátékairól. Az impozáns összeállítást 
ritka és becses fotók hozzák közelebb az európai 
érdeklődőkhöz. 
A szám záró fejezete az elmaradt fesztiválok 
terveiről és lehetőségeiről szól. Az olvasók együtt 
reménykednek a szerkesztőség tagjaival és vala-
mennyi cseh kollégával abban, hogy szerencsésebb 
lesz a színházak és a bábszínházak tekintetében 
is a 2021-es év, mint az azt megelőző.


