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Livija Kroflin 

ZLATKO  BOUREK  –  A BÁBMŰVÉSZ

Zlatko Bourek (Pozsega, 1929 – Zágráb, 2018)
horvát szobrász, festő, grafikus, illusztrátor, ka-
rikaturista; színházi díszlet- és jelmeztervező,
rendező; animációs film-, báb- és maszk-ké-
szítő; olyan bábelőadások fűződnek nevéhez,
amelyekben egy személyben látta el a rende-
zői, díszlet- és bábtervezői feladatokat. Mun-
kássága kitörölhetetlen nyomot hagyott
a bábművészet területén Horvátországban és
külföldön egyaránt. A Hamlet mellett – amely-
lyel világszerte hatalmas sikert aratott –, első-
sorban az egyénített japán kuruma ningyo
bábmozgatási technikája juthat róla eszünkbe.

„Nem vagyok bábművész. Nem állítanám magam-
ról, hogy az lennék. Szeretnék, de nem vagyok.
Nem merészkedem ilyen messzire.”1 – nyilatkozott
Bourek egy interjú során. Ez vicc? Szerénység? Böl-
csesség? Bourek valóban sziporkázó, közvetlen
egyéniség volt, olyan, aki tisztában van jelentősé-
gével, de ezzel sose hivalkodna. Valójában ő nem
csupán bábművész volt, ugyanis az igazsághoz
hozzátartozik, hogy ez a kvázi „nem bábos” önma-
gában többet tett a horvát bábszínházért, mint
az összes többi bábművész együttesen. Ezzel nem
a többiek értékét szeretném kisebbíteni, hanem Bo-
urek művészi értékét növelni. Gondolok itt elsősor-
ban munkásságának fogadtatására, arra, hogy
milyen hatalmas sikereket ért el nem bábszínházi
körökben, amit pontosan annak köszönhetett, hogy
ő egy „nem-bábművész” volt, azaz hogy nem
a gyerek-bábszínházi „gettóban” dolgozott, hanem
főleg a felnőtteket megszólító élőszínházban. Tisz-
tában is volt ezzel: „Ha a bábszínházból kellene
megélnem, akkor valószínűleg nem lennék a vé-
delmezője. Mindent elfogadva kellene megélnem

belőle. Mivel nem ebből kell fenntartanom magam,
így könnyebb.”2 Ahogy mondaná, nem volt „rákény-
szerítve”. És őszintén szólva egyértelmű volt báb-
színházi elköteleződése, ahogyan bevezette
a bábokat az élőszínházba, és ahogyan megterem-
tette saját bábvilágát. Mind belső szükségletből sar-
jadt, és nem kényszerből.
A bábművészet szerelmesei értékelni fogják azt
a  véletlen egybeesést, hogy Bourek abban
az évben született, amikor az egész színházi világ
legöregebb nemzetközi szervezetét, az UNIMÁ-t
megalapították Prágában – 1929. május 20-án,
három és fél hónappal korábban, mint hogy Bourek

1 Livija Kroflin: Razgovor sa Zlatkom Bourekom (Interjú Zlatko Bourekkel). In: Umjetnost i dijete (A művészet és a gyermek).
5/6. 1988. 232.o.

2 Uo. 230.o.

Rigoletto. Bourek, Barbara Killian és a Gilda-báb. Fotó: Hans Wurst
Nachfahren Színház archívuma
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Pozsegában meglátta a napvilágot. Emlékezzünk
majd 2019-ben, amikor az UNIMA a kilencvenedik
születésnapját ünnepli, hogy egy évvel korábban,
Bourek szintén májusban ment el.
Majdnem kilencven évével mély nyomot hagyott –
ahogy ő nevezte – a „térbeli” művészet számos te-
rületén. A Zágrábi Iparművészeti Akadémián végzett,
majd szobrászként, festőként, grafikusként, illuszt-
rátorként, karikaturistaként, színházi díszlet-, jelmez-
tervezőként és rendezőként, animációs filmek,
bábok és maszkok alkotójaként dolgozott. Olyan
komplett bábelőadásokat hozott létre, amelyeket
rendezőként, díszlet- és bábtervezőként is jegyzett.
Egy alkalommal megkérdeztem tőle, hogy mind-
ezek közül mi volt az ő legnagyobb hivatása, és
azt válaszolta, hogy: „Mindenekelőtt szobrász va-
gyok, aki színházban dolgozik.” Hitt benne, hogy
már iparművészeti tanulmányai is odavezettek,
hogy „többé-kevésbé egy és ugyanazon foglalko-
zás összes különböző formáját” művelje. Az aka-
démiai időkben a szobrászatról azt mondták, hogy
az „a tér tudománya”, és „a tér eredendően magá-
ban egyesíti a szobrászatot, az építészetet és
az összes térbeli művészetet, amely az idő bevo-
násával színházzá és mozgóképpé válik. Tehát né-
hány kollégámmal együtt mindig ugyanazt
csináljuk csak különböző formában. A bábjaimnak
mindig nagy orrokat készítek, akár színházról, akár
filmről legyen szó… Mindenhol nagy orrokat esz-
kábálok!”3

Pontosan ezekre a „nagy orrokra” fordítunk külön-
leges figyelmet ebben az írásban. Bourek az euró-
pai bábszínház virágkorában élt és alkotott: a 20.
század második felében, amikor a bábművészet
jelentős fellendülésen ment keresztül, ami ahhoz
vezetett, hogy néhány író egyenesen „a bábok év-
századának” kiáltotta ki a 20. századot. A bábszín-
ház megértésében egy kopernikuszi fordulat
következett be: a bábok többé nem az emberek
körül forogtak, hanem önmaguk körül. Ahogy
a nyári futótűz a szárazföldön, úgy terjedt Európa-

szerte az új felfogás, az új elképzelésekkel és az új
művészi formákkal. A képzőművészeknek különle-
ges szerep jutott a bábok új kifejezésmódjának ki-
alakításában: eltávolodtak az előző évszázadok
utánzásától, és mint új „bábokat” fedezték fel a kü-
lönböző tárgyakat és anyagokat. A bábművészet
az élőszínház élvonalába tört, és összenőtt vele.
Inspirációt az Európán túli, főleg ázsiai bábművé-
szetből merítve sose mellőzte a hagyományos eu-
rópai népi formák átalakítását. A gyermekelőadások
„tömegtermelése” mellett komoly színházművészek
fontos, elgondolkodtató, élményközpontú és kiváló
minőségű produkciókat hoztak létre felnőtt közön-
ség számára. Mindezekben Bourek is részt vett.
Annak ellenére, hogy gyermekkora óta jelen voltak
életében a bábok, és mindig örömmel emlékezett
a kezdetekre, 1959-től Zágráb, Dubrovnik és Varasd
tiszteletreméltó élőszínházaiban építette karrierjét,
mint díszlet- és jelmeztervező. Majd 1965-ben kez-
dett el báb- és maszk-készítőként dolgozni.
MIután rangos színházi társulatok elismert művé-
szeként megalapozta hírnevét, túl tudott lépni a ke-
reteken, és saját ízlésének, szívének és lelkének
megfelelő totális színházi előadásokat hozott létre.
Megrendelt egy szöveget Salih Isaac írótól (a prog-
ramfüzetben az áll, hogy Isaac a szöveget „Marin
Držić engedélyével és Zlatko Bourek ötlete alapján”
írta), és rendezőként, díszlettervezőként és bábké-
szítőként a Dubrovniki Nyári Fesztiválon bemutatta
az Orlando Maleroso című előadását. A produkció
1977. augusztus 22-én került színre Dubrovnikban,
és ugyanaz év december 26-án mutatták be
a zágrábi ITD (Satöbbi) Színházban.
Annak ellenére, hogy a felnőtt előadások nem vol-
tak ismeretlenek a horvát bábtörténetben, ez volt
az első bábelőadás a Dubrovniki Nyári Fesztiválon,
és az első horvát bábprodukció, amelyet egy báb-
színház falain kívül játszottak. Pontosan ennek kö-
szönhetően számottevő figyelem irányult rá
a közönség és a kritikusok részéről, jóllehet pusz-
tán kíváncsiságból.

3 Uo. 232.o. (a bekezdés minden idézete)
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Bourek két kedvenc bábtechnikájának egyikét alkal-
mazta ebben az előadásban, amelyeket összes
produkciójában felváltva használt. Ez a muppet-tí-
pusú nagy kesztyűs bábokat jelentette. A mozgató
a paraván mögött rejtőzött, így csak a bábok voltak
láthatóak. A paraván, a bábok megjelenése és moz-
gása, az előadás ritmusa és a cselekménye egyér-
telművé tették, hogy Boureket a hagyományos
vásári bábjáték-szerkezetek inspirálták, mint Punch
és Judy, vagy Vitéz László. Nem akarta a páratlan
európai vásári bábjátékosok jellemző bábtechniká-
ját, a kisméretű kesztyűs bábokat használni. Helyet-
tük nagyobb és nehezebb figurákat készített:
mozgatható alsó állkapoccsal és egy „élő” karral.
A játékos egyik kezével a báb fejébe nyúlva moz-
gatta a szájat, míg másik kezével a báb ruhaujjába
bújva a báb karjává vált.
Bourek bábszínházi kiteljesedésére viszonylag
korán került sor, mégis fölülmúlhatatlan és felejt-
hetetlen. A kiváló, velős és éles szöveg (amire Bo-
ureknek szüksége volt), a japán bábtechnika (amire
szintén szüksége volt) és maga Bourek, az ő sajá-
tos művészetfelfogásával és irányításával szeren-
csésen találkozott az 1982-es Satöbbi Színház
Hamlet-előadásában.
Amikor Shakespeare megírta a Hamletet, elképze-
lése se lehetett arról, hogy az elkövetkező évszáza-
dok drámaírói és rendezői mi mindent fognak vele
elkövetni. Tom Stoppard a négyórás drámát a fon-
tosabb jelenetek és legnépszerűbb sorok kiragadá-
sával tizenhárom percre rövidítette le, hozzáadta
az egész színmű kétperces változatát, megteremtve
a saját Tizenötperces Hamletjét. Bourek színházi
adaptációjába belerendezett egy őrült hajszát, ami-
vel megkétszerezte a darab időtartamát.
Hogyan lehet felgyorsítani egy előadás ritmusát? Bo-
urek nem a kereket találta fel, de kerekeket adott
színészei alá. Lehetőséget biztosított arra, hogy sé-
tálás helyett körbe robogjanak a színpadon. Japán-
ból merített ihletet. És nem a jól ismert bunraku
technikában talált rá (ahogyan meggondolatlanul
mondani szokták), hanem a kevésbé ismert kuruma

ningyo (kuruma=kerék, ningyo=báb) technikában,
ahol a játékos egy kerekeken gördülő széken ülve
mozog a színpadon. Bourek ezt a technikát fenéken
guruló4 színháznak nevezte.
Bourek nem lett volna Bourek, ha csak egyszerűen
lemásolta volna a japánokat. Megteremtette a saját
változatát. A japán bábok a fejük tetejétől a lábujjuk
hegyéig bábnak készülnek. Bourek bábjainak
a mozgatóra nemcsak mint animátorra volt szük-
ségük, hanem a báb testének szerves részét alkot-
ták. A játékos lábait a báb jelmezével összhangban
öltöztették fel, így váltak a báb lábává. A fej és
a test mozgatásának alapelve ugyanaz maradt,
mint a kézi báboknál volt: a bábos egyik kezével
a bábtestbe nyúlva a bábfejet (száját és orrát) moz-
gatta, míg másik keze a báb kezévé vált.
A felnőtt emberi test arányait leképező japán báb
arányait Bourek megváltoztatta a bábfej és lábak
groteszk megnagyobbításával. A híres Bourek-féle
nagy orrok mozgathatóak voltak. Ezáltal lehetővé
vált a báb arckifejezésének, a karakter érzéseinek
megmutatása. Például amikor Laertes megkérdezi,
hogy hol az atyja, a király kimondja a végzetes szót:
„Meghalt!”, PFFFF!!!! – Laertes mozdulatlan arcán lévő
nagyméretű, péniszszerű orra lelohad és lerogy.
Stoppard szövege nemcsak igényli, hanem meg-
követeli Bourek dramaturgiáját. Bourek, a színpadi
„menny és föld” teremtője. Ebben a produkcióban
ő volt a díszlettervező, a jelmeztervező, a bábter-
vező, a rendező és mivel más nem volt, a drama-
turg is ő volt. Az alábbiakban summázta a darab
dramaturgiáját, és ezáltal a színházhoz való viszo-
nyát: „A cselekmény rendkívül egyértelmű. A sze-
replők színre lépnek, üvöltöznek, szörnyű zajt
csapnak, elmondják, hogy ki kicsoda (vagy a hom-
lokára van írva), aztán az egyes szereplők fokoza-
tosan elkülönülnek, és megkezdődik a cselekmény.
Kibontakozik, és egy párbajjal oldódik meg, de nem
a gyilkos vágy, hanem inkább a színészi tehetség
csillogtatása végett. És akkor hirtelen befejeződik.
A közönséggel szoros kapcsolatot keresünk, nin-
csen pszichológiai hangsúly, mivel a faarcok nem

4 Livija Kroflin: Zlatko Bourek és a fenéken guruló színház, in: Art Limes VI., Tatabánya, 2008, p. 118-121.  
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Petrica Kerempuh és az okos szamár.
Fotó Ivan Špoljarec

Kata, Kata, kincsem.
Fotó Ivan Špoljarec

Pathelin mester.
Fotó Ivan Špoljarec
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engedik meg a pszichológiai árnyalást. És ebben
rejlik a színház szépsége – nem futja le a maratont,
de a 100 métert végig loholtatja.”5 Bourek hason-
lóképpen dolgozik a kézi bábokkal és a „fenék-bá-
bokkal”: gyorsítja a tempót, kirobbanóan élénk
párbeszédek peregnek, amikor csak lehetséges
gegek és pálcaharcok vannak – a Hamletben
ennek a formája a kardozás. Az előadásban a báb-
technika, a dramaturgia és a darabválasztás teljes
összhangban állt. A színpadon zajló kerekes őrült
hajsza jelenítette meg az udvar tébolyát – ahol azt
hitték, hogy Hamlet az őrült –, míg a bábok
a maguk fizikai tökéletlenségükben – a test levá-
lasztható a lábakról – a lélek kettéhasadását, és
az egyes karakterek erkölcsi vívódását tudta jelölni.
Hamlet szavaival: „Kizökkent az idő; – ó, kárhozat!
/ Hogy én születtem helyre tolni azt.”6

A Hamlet teljes sikert aratott. Annak ellenére, hogy
bátran felnőtt bábelőadásnak hirdették, a közönsé-
get ez nem ijesztette el, sőt több mint 700 előadást
élt meg a produkció. Ebből 400 külföldi vendégjá-
ték volt, amivel valószínűsíthetően a legtöbbet ját-
szott horvát előadássá vált hazája határain túl.
Előadták Olaszországban, Venezuelában, Skóciá-
ban, Angliában, Magyarországon, Franciaországban,
Spanyolországban, Ausztriában, Németországban,
Oroszországban, Belgiumban és Kanadában. El-
mondható, hogy a horvát bábművészet világszerte
ismertté és elismertté vált. Más bábszínházi rende-
zők is alkalmazták ezt a bábtechnikát később, de
nem mindig ugyanolyan sikerrel.
Bourek négy másik produkciót jegyez Dubrovnikban
és Zágrábban, mint rendező, látvány- és bábter-
vező. 1986-ban a Zágrábi Bábszínházban – amely
eredendően gyermekszínháznak aposztrofálja
magát – próbálta megalapozni a felnőtt bábelőa-
dások sorát az Az aranyalma című „kétfelvonásos
népmesei motívumokra épülő bábelőadás” szín-
padra állításával. A dramaturg Borislav Mrkšić volt.
Bourek és Joško Juvančić rendezte. Jó próbálkozás-
nak bizonyult, de egyszeri maradt.

Úgy tűnik, egy ismeretlen szerző 15. századi bohó-
zata csak Bourekre várt, hogy megtapasztalhassa
a – szerintem – legjobb színrevitelét. A Pathelin
mestert 1992-ben a Zágrábi Ifjúsági Színházban
rendezte meg.
1995-ben Bourek visszatért a horvát bábszínház
gyökereihez. A történészek a Petrica Kerempuh és
az Okos Szamár című marionettjátékot tartják
az  első eredeti horvát bábjátéknak, melyet
1920-ban Zágrábban mutattak be. Dragutin Dom-
janić írta Vujec Grga álnéven. A szöveget modern
színpadra Hrvoje Hitrec alkalmazta, és Bourek elő-
ször a Zágrábi Bábszínházban, majd 2006-ban
a varasdi Horvát Nemzeti Színházban rendezte
meg. 2007-ben szintén rendezett Varasdon, Vesna
Kosec-Torjanac Szent Miklós című darabját. 
Bourek a kezdetektől fogva szükségét érezte a saját
nyelvezet megteremtésének. Az igaz, hogy nem írt
darabokat, de nagyon szeretett részt venni a dara-
bok létrehozásában. Többek között ezért is talál-
kozhatunk vele társszerzőként Luko Paljetak mellett
A katona visszatérése című 1996-os (Zágrábi Ifjú-
sági Színház és „Dávid” Színházi Társulat) előadás-
ban; és a  Sveti Vlado, a Blasius és a Szent Balázs
című 2006-os (a Dubrovnik Nyári Fesztivál Színházi
Társulata, valamint a Marin Držić Városi Színház,
Dubrovnik és a Matica hrvatska, Mostar) előadások-
ban. Társszerzője volt Ana Tonković Baltazár és
Koko a tenor című darabjának, amit 2009-ben
Eszéken a Branko Mihaljević Gyermekszínház mu-
tatott be. A 2015-ös, utolsó, a Kerempuh és a Halál
című bábelőadásánál szerzőként tüntették fel,
pedig az előadás Miroslav Krleža Petrica Kerempuh
balladái című művét dolgozta fel a „Szörnyszülöttek
Színháza számára.” Ezt a kifejezést Bourek kedvelte
és alkalmazta Tábori György Adolf H. egyetlen hi-
bája című darabjának színlapján, amelyet a Zágrábi
Bábszínház adott elő 2010-ben: „Színpadra állította
a Szörnyszülöttek Színházában Zlatko Bourek.”
Mint látható, Bourek megtalálta a formanyelvéhez
illő szövegeket. Amelyek nem teljesen illeszkedtek

5 Livija Kroflin: Hamlet on Wheels. in: Puppet Art at the Turn of the Millennium, Addresses given at the 17th Congress of
UNIMA, UNIMA – Budapest, 1997, p. 83.

6 William Shakespeare: Hamlet, I. felvonás, 5. jelenet. Arany János fordítása.



I N  M E M O R I A M110

bele (ami a legtöbbjükre igaz volt), azokat könyör-
telenül adaptálta. Szokása volt azt mondani, hogy
a látványtervező akkor jó, ha képes az előadás jó
szolgájává válni. A látványtervező szerepében talán
valóban az előadás „szolgája” volt, de totális alko-
tójaként ő volt az egyetlen és abszolút mester. Ha
a történet egy darabkája nem illeszkedett teljesen
a látomásába, akkor azt a történet bánta meg! A ví-
ziója volt a legfőbb úr. A bábok voltak a legfonto-
sabbak. Ez tetten érhető volt az  élőszínházi
látásmódjában is. Nagyon pontosan érezte, hogy
az adott darab groteszk nézőpontját bábokkal sok-
kal jobban meg lehet jeleníteni, mint színészekkel.
A színészeket ilyenkor expresszív jelmezekben ál-
lította ki. Megjelenésüket gyakran kiegészítette gro-
teszk módon megnövelt testrészekkel, és néha
még maszkkal el is fedte az arcukat; lényegében
így egy óriásbáb alakját kölcsönözte nekik. Ilyen
előadás volt például a Jarry szövege alapján készült
A láncra vert Übü, amelyet 2005-ben a spliti Horvát
Nemzeti Színház mutatott be.
A gyermekszínházi előadások kapcsán így nyilat-
kozott: „Azt hiszem, még nem vagyok lélekben tel-
jesen felkészülve az ilyen típusú munkára. Én azt
a színházat szeretem, amelyben nagyok az orrok,
ami pajkos, csúnya, ami zűrös dolgokról, az ember
cinikus oldaláról szól. A gyerekek esetében a szö-
veghez költőien kell közelíteni, és olyan jelensé-
gekkel dolgozni, amelyek már foglalkoztatják őket.”7

És igaza volt.
Boureket a szlovének is felfedezték. Először Edi Ma-
jaron rendező kérte fel közös munkára – vele ké-
sőbb nem csak Ljubljanában, hanem Zágrábban
és Belgrádban is együtt dolgoztak. Továbbá lehető-
sége nyílt rendezőként és látványtervezőként is meg-
mutatkozni, ennek kitűnő példája az 1982-es Isteni
komédia, Iszidor Stok szatírája, vagy az 1998-as Kép-
zelt beteg. Díszlet- és bábtervezőként összesen nyolc
produkciót jegyez, amiből háromnál rendezőként is
jelen volt. A szlovének nemcsak felfedezték,
hanem ki is tüntették a legmagasabb állami
bábos díjjal, amit „a Bábjáték szlovén Atyjáról”,

Milan Klemenčič-ről neveztek el. Ezt azzal indokol-
ták, hogy Bourek új fejezetet nyitott a horvát-szlo-
vén színháztörténetben, különösen a bábszínházak
esetében. A világ bábjátszásában szinte példátlan,
sajátosan varázslatos világot, a csodák színházát
teremtette meg. 
A németek is felfedezték. A Hamlet óriási sikerén fel-
buzdulva Bourek a horvát színházaknak felvázolt egy
azonos koncepciót, de – ahogyan a Bibliában is áll:
„egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában.”
(Lukács 4:24) – mindegyik elutasította. Aztán egy fel-
kérés érkezett Berlinből, aminek köszönhetően Bou-
rek hozzá tökéletesen illő munkakörnyezetbe és
körülményekbe csöppent a Hans Wurst Nachfahren
(’Hanswurst örökösei’) magánszínházban. Az alkotó-
szabadság biztosítva volt, a művészeti, adminisztrá-
ciós és a műszaki munkatársak mind összedolgoztak
egy-egy előadás sikeréért. A nézőteret középiskolai
tanulók, a helyi közösség tagjai és a szomszédos
nyugdíjas otthon lakói töltötték meg. Bourek teljes
szenvedéllyel és elégedettséggel kezdett bele ked-
venc népi színházába, a felnőtt bábelőadásokba,
ahol „szörnyszülöttjeit” teljes mértékben megmutat-
hatta. Olyan előadások jöttek létre, mint a Rigoletto
(Victor Hugo és Francesco Maria Piave motívumai
alapján), A makrancos hölgy, vagy a Groteszk egy fel-
vonásban (Csehov alapján): A medve, A dohányzás
ártalmasságáról és a Lakodalom.
Élvezte, hogy átadhatja a tudását, a bábszínház egy is-
meretlen oldalát szerette volna megmutatni. Büszke volt
arra, hogy a Zágrábi Színművészeti Főiskolán bevezettek
egy bábművészeti tanfolyamot, ahol „a hallgatók el-
méleti tudást szerezhettek a bábművészet világáról,
és létrehozhatták a saját etűdjeiket.” Tisztában volt
azzal, hogy „a bábszínház igazi iskoláiban, mint pél-
dául Prágában és máshol, ahol négyéves képzés van,
ez az első félév témája.” De azt is felismerte, hogy
a bábművészet alkalmas „a kézügyesség fejlesztésére,
az intelligencia növelésére (…), mivel olyan tudományág,
amely az alkotás során javítja a kézügyességet és
serkenti az agyműködést.”8 Sajnálatos módon ez
az egy szál kurzus eltűnt, de Bourek örömére 2004-ben

7 Livija Kroflin: Razgovor sa Zlatkom Bourekom (Interjú Zlatko Bourekkel). In: Umjetnost i dijete. 5/6. 1988. 231. o.
8 Uo. 230. o.
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Isteni színjáték.
Fotó Ivan Špoljarec

A képzelt beteg.
Fotó Boštjan Lah.

A ljubljanai Bábszínház
archívuma

A képzelt beteg.
Fotó Lado Jakša.
A ljubljanai Bábszínház
archívuma 
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az eszéki Művészeti Főiskolán (a mai Művészeti és
Kulturális Akadémián) elindították a színész-bábszí-
nész szakot. Eszéken, szeretett városában, ahol nem
csupán az általános és középiskolai tanulmányait foly-
tatta, hanem életre szóló ihletet merített színházához:
a kabaréműsor egy Alsóvárosi kocsmából, a Dráva
melletti vásárok vándorszínészei és a Kapucinus 
kolostor előadásai. A vallásos előadások, melyekben
fabábukkal szentek és mártírok életét játszották el,
olyan figurákkal, amelyek mintha csak a templom ol-
tárairól léptek volna le a nézők közé. Az egyik – idézi
fel Bourek – Szent Sebestyénről szólt, aki akkor sem
tagadta meg keresztény hitét, amikor halálos nyilak
fenyegették, és az az egy, ami szíven találta, gyönyörű
fehér köpenyét vérrel festette be – vagyis céklalével,
amint azt a fiatal Zlatko kinyomozta az előadás végén,
mivel nem volt nyugta, amíg rá nem jön a „titokra”.9

Természetesen dolgozott a Zágráb PIF-fel – a Nem-
zetközi Bábszínházi Fesztivállal –, és nem csak azért,
mert néhány emelettel az irodájuk fölött lakott
az Amruševa utca 5. szám alatt, hanem azért is, mert
a PIF tanulni szeretett volna tőle, és ő minden tőle
telhetőt megtett, hogy tudását átadja. Még azután is

szoros kapcsolatban maradtak, miután a fesztivál-
szervezők Novi Zagrebbe (Újzágrábba) költöztek.
A Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia 
Vizuális Művészetek Osztályának rendes tagja volt.
Számos állami és nemzetközi díjjal tüntették ki,
többek között életműve elismeréséért a Horvát
Köztársaság Vladimir Nazor-díjával. Az UNIMA jelen-
tős bábművészeti elismerésben részesítette azzal,
hogy tiszteletbeli tagjának választotta.
Távozásával hátrahagyta nekünk a Szörnyszülöttek
Színházát, az ironikus, cinikus, groteszk, bizarr, kari-
katurisztikus, erotikus, gúnyos, buja és széles vigyorú
színházát. De az ő „szinte szégyentelen” „Boureki-
zációjában” – ahogyan Saša Došen fogalmaz Bou-
reknek szentelt doktori értekezésében –, „úgy tűnik,
hogy a nagy orrú, göthös, mogorva, őrült karakterek
maszkja mögött, akik benépesítették színházát, min-
dig ugyanaz a régi történet, az ő soha nem múló
életszeretete és alkotóvágya húzódott meg.”10

Az Egyetlen és Egyedülálló, a Megismételhetetlen
Zlatko Bourek.

Fordította Lovas Lilla

09 Az idézet Saša Došen Zlatko Bourekkel készült interjújából való. Vö. Saša Došen: Poetika groteske u teatru figura Zlatka
Boureka (A groteszk poétikája Zlatko Bourek tárgyszínházában). Doktori dolgozat. Zágráb. 2016.

10 Saša Došen. im. 128. o.

Lysistrate. Fotó Boštjan Lah. A ljubljanai Bábszínház archívuma
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Felhasznált szakirodalom

Saša Došen: Poetika groteske u teatru figura Zlatka Boureka (A groteszk poétikája Zlatko Bourek tárgyszínházában). doktori
dolgozat. Zágráb. 2016.

Dalibor Foretić: Osvajanje nove izražajnosti (Új kifejezésmódok hódítása). In: Hrvatsko lutkarstvo. UNIMA – Horvátország.
Zágráb. 2000.

Hrvatsko lutkarstvo (Horvát bábművészet). UNIMA – Horvátország és Nemzetközi Kulturális Központ. Zágráb. 1997.
Livija Kroflin: Razgovor sa Zlatkom Bourekom (Interjú Zlatko Bourekkel). In: Umjetnost i dijete. 5/6. 1988. 229–232. o.
Livija Kroflin: Zagrebačka zemlja Lutkanija. (A bábjátszás Zágráb környékén) Nemzetközi Kulturális Központ. Zágráb. 1992.
Livija Kroflin: Hamlet on Wheels (Hamlet kerekeken). In: Puppet Art at the Turn of the Millennium. UNIMA–Magyaroroszág.

Budapest. 1997. 80–84. o. 
Livija Kroflin: Zlatko Bourek és a fenéken guruló színház. In: Art Limes, 2008/3. Báb-tár VI. Tatabánya. 2008. 118–121. o.

Lysistrate. Fotó Boštjan Lah. A ljubljanai Bábszínház archívuma

Zlatko Bourek (Požega 1929 – Zagreb 2018), Croatian sculptor, painter, graphic artist, illustrator, car-
toonist; theatrical scenery and costume designer, director; animated film, puppet and mask maker.
In the puppet performances which linked to his name, he assumed all the tasks of director,
scenery and puppet designer. His work left an indelible mark in the field of puppetry both in
Croatia and abroad. In addition to Hamlet, which enjoyed worldwide success, it is mainly the
unique Japanese kuruma ningyo puppet movement he often used that will always come to mind.
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Megjelent DVD-n az Arcanum-Adatbázis Kft. kiadásában a LIMES tudományos-történelmi szemle valamennyi száma
(25 évfolyam, 95 szám, 14 000 oldal.) További információk a kiadó honlapján
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2003/1. szám – BÁBOK ÉS BÁBUK (elfogyott)                                               –
2003/2. szám – A PASZTELL                                                              495 Ft
2004/1-2. szám – DIKTATÚRA ÉS MŰVÉSZET I–II.                                 990 Ft
2004/3-4. szám – A GYERMEKKÖNYV-ILLUSZTRÁCIÓ I–II. (elfogyott)        990 Ft
2006/1. szám – BÁB-TÁR I. (elfogyott)                                                         –
2006/2-3. szám – BÁB-TÁR II–III.                                                       990 Ft
2006/4 – 2007/1. szám – Magyar illusztráció Bolognában (elfogyott)     850 Ft
2007/2. szám – BÁB-TÁR IV.                                                              650 Ft
2007/3. szám – Ki he lye zett ta go zat                                                   850 Ft
2007/4. szám – BÁB-TÁR V.                                                               850 Ft
2008/1. szám – A gyermekkönyv-illusztráció IV.                                  850 Ft
2008/2. szám – Képzőművészek Esztergomban a 20. században         850 Ft
2008/3. szám – BÁB-TÁR VI.                                                              850 Ft
2008/4. szám – ÜVEGSZOBRÁSZAT                                                    850 Ft
2008/5. szám – BÁB-TÁR VII.                                                             850 Ft
2009/1. szám – Gyermekkönyv-illusztráció V.                                     850 Ft
2009/2. szám – Gyermekkönyv-illusztráció VI.                                    850 Ft
2009/3. szám – Wehner-Vernissage                                                   850 Ft
2009/4. szám – BÁB-TÁR VIII.                                                            850 Ft
2009/5. szám – Fémszobrászok Tatabányán                                       850 Ft
2009/6. szám – BÁB-TÁR IX.                                                             850 Ft
2010/1. szám – BÁB-TÁR X.                                                               850 Ft
2010/2. szám – BÁB-TÁR XI.                                                              850 Ft
2010/3. szám – Gyermekkönyv-illusztráció VII.                                    850 Ft
2010/4. szám – Gyermekkönyv-illusztráció VIII.                                   850 Ft
2011/1. szám – BÁB-TÁR XII.                                                             850 Ft
2011/2. szám – Képzőművészek Tatabányán a 20. században             850 Ft
2011/3. szám – Gyermekkönyv-illusztráció IX. 

A képíró: Kass János, 1. rész                                      850 Ft
2011/4. szám – Gyermekkönyv-illusztráció X.                                     850 Ft
2012/1. szám – BÁB-TÁR XIII.                                                            850 Ft 
2012/2. szám – IPARMŰVESSÉG I.                                                   1.000 Ft
2012/3. szám – A KÉPÍRÓ, KASS JÁNOS                                            1.000 Ft 
2012/4. szám – BÁB-TÁR XIV.                                                         1.000 Ft 
2013/1. szám – IPARMŰVESSÉG II.                                                  1.000 Ft
2013/2. szám – IPARMŰVESSÉG III.                                                  1.000 Ft
2013/3. szám – BÁB-TÁR XV.                                                          1.000 Ft 
2013/4. szám – BÁB-TÁR XVI.                                                         1.000 Ft
2013/5. szám – Képzőművészek Dorogon I.                                     1.000 Ft

MEG JE LENT SZÁ MAINK:
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2014/1. szám – Képzőművészek Dorogon napjainkban                     1.000 Ft
2014/2. szám – BÁB-TÁR XVII.                                                        1.000 Ft 
2014/3. szám – KÉP-TÁR I.                                                             1.000 Ft 
2014/4. szám – KÉP-TÁR II.                                                             1.000 Ft 
2015/1. szám – BÁB-TÁR XVIII.                                                        1.000 Ft 
2015/2. szám – BÁB-TÁR XIX.                                                         1.000 Ft 
2015/3. szám – A képíró: Kass János, 3. rész                                    1.000 Ft 
2015/4. szám – Képzőművészek Tata városában 

XVIII–XX. század – I. kötet                                      1.000 Ft 
2015/4. szám – Képzőművészek Tata városában 

XVIII–XX. század – II. kötet                                     1.000 Ft 
2015/5. szám – BÁB-TÁR XX.                                                          1.000 Ft
2016/1. szám – KÉP-TÁR III.                                                           1.000 Ft
2016/2. szám – BÁB-TÁR XXI.                                                        1.000 Ft
2016/3. szám – BÁB-TÁR XXII.                                                       1.000 Ft
2016/4. szám – KÉP-TÁR IV.                                                           1.000 Ft
2016/5. szám – BÁB-TÁR XXIII.                                                      1.000 Ft
2016/6. szám – BÁB-TÁR XXIV.                                                       1.000 Ft
2017/1. szám – BÁB-TÁR XXV.                                                       1.000 Ft
2017/2. szám – BÁB-TÁR XXVI.                                                      1.000 Ft
2017/3. szám – BÁB-TÁR XXVII.                                                      1.000 Ft
2017/4. szám – KÉP-TÁR V. – I. rész                                               1.000 Ft
2017/5. szám – KÉP-TÁR V. – II. rész                                              1.000 Ft
2017/6. szám – BÁB-TÁR XXVIII.                                                     1.000 Ft
2018/1. szám – BÁB-TÁR XXIX.                                                      1.000 Ft
2018/2. szám – BÁB-TÁR XXIX.                                                      1.000 Ft
2018/4. szám – BÁB-TÁR XXX.                                                       1.000 Ft

Folyóirataink megvásárolhatók:
– Budapesten: Írók Boltja (Andrássy út 45.)
– Komárom-Esztergom megyében és országosan a LAPKER terjesztésében

Megrendelhető: Könyvtárellátó Kht., 1134 Budapest, Váci út 19.
Kernstok Alapítvány/Art Limes Szerkesztősége, 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 3. fsz. 3.
E-mail: viragjeno46@gmail.com

Hon lap jaink: www.artlimes.hu; www.limesfolyoirat.hu
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