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CÉLKITŰZÉS 

Szakdolgozatom vezérfonalát Kleist A marionettszínházról című esszéje szolgáltatja – ebbe a 

fonálba kapaszkodva járom végig a báb mozgásának és mozgathatóságának, a mozgatóhoz 

való viszonyának valamint mágikus-szimbolikus szerepének kérdéseit. Törekszem a kleisti 

problémák értelmezésére, a mai konkrét bábelőadások tükrében vizsgálom az ingamozgás 

szerepét a bábjátékban, a szenvelgés kérdését, vagy az alkotó és alkotott, teremtő és teremtett 

egymáshoz fűződő viszonyát, szerepcseréjük lehetőségeit. Kitérek a báb mozgásának mint 

színpadi jelenségnek a vizsgálatára Delsarte és Weaver színházelméleti írásai alapján, a báb, a 

protézis és a testmaszk különbségeire, valamint a freudi unheimlich fogalommal kapcsolatos 

bábelméletekre is. Végezetül a bábjelenségre vonatkoztatva megkísérlem felfejteni Kleist 

talányos zárómondatainak értelmét. 

 

 

ABSTRACT 

The guide to my essay is given by the short story of Kleist (About the marionette theatre). 

Using this guide I deal with the problem of the puppets’ movements and mobility, the relation 

of the puppets and the mover, and the questions of the puppets’ magical-symbolical nature. I 

make an effort to interpret the problems of Kleist’s essay in the mirror of some specific 

puppet-productions – for example the rule of the pendular movement in puppet-shows, the 

question of affectation or the relation of the creator to the creation. I deal with the puppets’ 

movements on the basis of the theatre-theoretical writings of Delsarte and Weaver; the 

question of the difference between puppets, prostheses and masks; and the hypothesis about 

the relation of puppets and the “unheimlich” concept of Freud. At the end I try to interpret the 

enigmatical final sentences of Kleist’s essay. 
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1. A téma kijelölése 

A bábművészet mind a színház-, mind a művészettörténet világában határterületként, a 

lábjegyzetek és mellékletek szereplőjeként tűnik fel – története éppen ezért nem alkot önálló 

tudományágat, és feldolgozására ritkán vállalkoznak ennek a két művészeti területnek az 

elméletírói.
1
 Dolgozatomat én sem bábtörténeti munkának szánom, de szeretném részben 

kitölteni a bábról szóló diskurzus hiányosságait azzal, hogy a bábot mint jelenséget, ezt a 

többnyire inkább a színházművészethez sorolt tárgyat a képzőművészet hatáskörébe átemelve 

értelmezem. Mire képes a báb? Hogyan működik a báb mint médium az alkotó és a befogadó 

között? Mit árul el egy antropomorf szerkezet annak a kultúrának az ember- és világképéről, 

amelyben megszületett? 

A vizsgálódásaim során felmerülő téziseket néhány hazai és nemzetközi példa mellett 

elsősorban a Budapest Bábszínház előadásainak segítségével támasztom alá, ugyanakkor nem 

célom sem ennek a konkrét intézménynek, sem általában a hazai bábszínházi szcénának a 

bemutatása. Kiindulási szempontjaim mindenekelőtt elméleti természetűek: dolgozatom 

vezérfonalát a bábtörténet egyik legtöbbet idézett írása, Kleist A marionettszínházról című 

esszéje szolgáltatja, azzal a különbséggel, hogy míg Kleist csak a marionettekkel foglalkozik, 

én a többi bábtípusra is kitérek. Ebbe a fonálba kapaszkodva járom végig a báb mozgásának 

és mozgathatóságának, a mozgatóhoz való viszonyának valamint mágikus-szimbolikus 

szerepének kérdéseit.  

2. Első kérdés: a bábok mozgásáról 

2.1 Az ingamozgás sajátságai 

„Hogy lehet annyi temérdek sok szálat összefogni, igazgatni s a bábu tagjainak, ízeinek 

minden mozdulatát a közös mozgás, a tánc ritmusának alárendelni? – Ne úgy képzeljem a 

dolgot, mondta C. úr, mintha a masiniszta percről percre s mozdulatról mozdulatra egyenként 

húzná-vonná a bábu tagjait. Megvan ugyanis minden mozdulatnak a maga súlypontja; csak 

ezt a súlypontot kell a bábu testének belsejében vezérelni; a végtagok közönséges ingák 

módján automatikusan engedelmeskednek.” 

Kleist esszéjében C. úr meglehetősen pontos leírást ad a bábok mozgását kiváltó sajátságos 

törvényszerűségekről: a marionett egy összetett inga, amin a törzsre csatolt végtagok alkotják 

                                                           
1
 Ennek a megállapításnak a bizonyítására Gérczi Emőke vállalkozik Jakovits sárkánya, Ország Lili orra – 

Avagy képzőművészek a bábszínházban című tanulmányában (Artmagazin, 2014/9 40-47. oldal). 
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a kisebb ingákat. Az inga egy olyan merev test, melyet a tömegközéppontján kívül eső 

függőleges tengelyen függesztünk fel – az így létrehozott mechanikai rendszerben az inga 

külső erő hatására egyenletes ütemben végez felváltva gyorsuló és lassuló mozgást. Noha ez a 

mozgás valóban nagyon egyszerűnek tűnik, az emberi test nem alkalmas rá: nincs külső 

felfüggesztés, ami a mozdulat irányát és sebességét ennyire pontosan és egyenletesen 

meghatározná, a belső mozgató rendszerek (csontok, inak és izmok) pedig nem csupán 

egyetlen pontban fejtik ki hatásukat, hanem szélesebb kiterjedésű területen. Ezzel nem azt 

állítom, hogy az emberi test nem tudja kihasználni az ingamozgás adta lehetőségeket, hiszen 

minden egyes lendületvétellel ezt tesszük. De az ingamozgás jellemzőit – az egyenletes ütemű 

lengést, melyre kizárólag a felfüggesztés és a gravitáció van hatással – csak imitálni vagyunk 

képesek az akarattal nem irányítható izomtónus állandó jelenléte miatt. Az ingamozgás a báb 

számára természetes, az ember számára viszont nem az. 

 

Összeeső marionettek mint összetett ingák Waliczky Tamás Marionettes című videójában 

(2006-2007)
2
 

Hasonló következtetésre jut Hevesi Sándor, aki a következő történetben budapesti színházi 

tanodájának növendékeit kérdezi: 

„Természetesnek tartják a marionetteket? Nem – mondták egyöntetűen mindnyájan. Hogy! – 

kiáltottam fel megbotránkozva! A marionettek ne lennének természetesek. Minden mozdulatuk 

tökéletesen megfelel a saját természetüknek. Az a gép, amely ember módjára akar 

mozogni, természetellenes. Sőt: a marionettek több mint természetesek, nekik stílusuk is van, 

azaz: egységes kifejezőeszközük és ezért a marionettszínház igaz! Az emberek nem értik meg 

a természetet. A természet az ő számukra nem a dolgok szükségszerűsége, törvénye, hanem a 

hétköznapi, a lapos, a közönséges.”
3
 

                                                           
2
 Kép forrása: http://www.waliczky.net/ Utolsó letöltés: 2016. április 30. 

3
 in: Földényi F. László: A halál és az Über-Marionett. Jelenkor, 2012 55. évf. 1. szám 41. oldal 

http://www.waliczky.net/


6 
 

A marionettszínház legfőbb erénye tehát az, hogy minden mozdulata, noha sokszor a 

véletlenből ered, megfelel a rendszer általános szabályainak, vagyis a gravitáció és a 

felfüggesztés törvényeinek. Nem tud szenvelegni, vagyis nem tud ezeknek a szabályoknak 

ellentmondó, önkényes mozgást végezni. 

Hevesi Sándor az idézett történetet Edward Gordon Craignek címzett levelében írta le, aki „A 

színész és az Übermarionett” című írásában Kleistéhez nagyon hasonló, ugyanakkor sokkal 

radikálisabb elméletet fejt ki. Craig művészetszemlélete merőben eltér a mai színházi 

felfogástól: szerinte ugyanis a művészetnek nem lehet része a káosz.
 4

 A zűrzavar véletlenek 

sorozatából születik, így a művészet alapanyagául nem szolgálhat olyan test, ami ki van téve a 

véletlennek. 

„Az emberi természet mindenestül szabadságra tör; ennélfogva az ember személye maga a 

bizonyság rá, hogy mint anyag a színház számára értéktelen. A modern színházban, amelyben 

férfiak és nők saját testüket használják anyagként, minden, amit látunk, merőben esetleges. A 

színész testi cselekvései, arckifejezése, beszédének hangzása, mind ki vannak szolgáltatva 

érzelmei széljárásának.”
5
 

Craig szerint az ideális színháznak le kell vetkőznie az utánzás kényszerűségét, ki kell lépnie 

a meiningeni színház
6
 örökségéből, és színészeit „übermarionettekre” kell cserélnie. Az így 

születő új színházi alapanyag „színész plusz tűz, mínusz egoizmus; az istenek és démonok tüze 

a halandóság
7
 füstje és gőze nélkül.”

8
 

De vajon nincs ebben ellentmondás? Vajon az ember és a báb közül tényleg az előbbi van 

inkább kitéve a véletlen és a káosz játékának? Kleist esszéjében C. úr épp azt emeli ki, hogy a 

báb minden apró hatásra ingamozgásba kezd, és a masiniszta éppen a véletlenek sorozatát 

kihasználva képes figuráját bravúrosan megtáncoltatni úgy, hogy a létrehozott mozgás 

mindvégig harmonikus marad. 

                                                                                                                                                                                     
Másik helyen: Székely György: Edward Gordon Craig és Hevesi Sándor levelezése in: Székely György: Az 

elmaradt találkozás 1908 -1933 Budapest, OSZM, 1991 
4
 Mára a művészetfelfogás kanonizálta a véletlen szerepét az alkotásban és a befogadási folyamatokban.  

5
 Edward Gordon Craig: A színész és az Über-Marionett. Színház XXVII. évf. 9. szám 1994. szeptember 

6
 A 19. század végén jelentkező színházi irányzat, mely a meiningeni herceg udvarához köthető. Jellemzői közé 

tartozik a rendezés, a jelmezek és a költséges, természethű díszletek alkalmazása. 
7
 A halandóság szerepére a báb esetében még visszatérek a „harmadik kérdést” tárgyaló fejezetben. 

8
 E. G. Craig: A színház művészetéről 1925 (előszó) – in: Földényi F. László: A halál és az Über-Marionett. 

Jelenkor, 2012 55. évf. 1. szám 41. oldal 
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Még jobban kiéleződni látszik a kérdés, ha tudjuk, hogy szabadon hagyott összetett ingákkal 

modellezhető a kaotikus rendszer. 

 

Összetett inga a Csodák Palotájában, mely a kaotikus mozgás modellezésére szolgál
9
 

Mindebből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Craig számára csak bizonyos típusú 

véletlenek elfogadhatatlanok. Azokat a véletleneket, melyek a rendszer saját 

törvényszerűségeiből születnek, tehát eleve kódolva vannak, nem akarja száműzni a 

színházból. Az olyan véletlenek veszélyesek, amelyek az előre kódolt rendszerbe kívülről 

érkező hatások miatt jönnek létre, felborítják az eredeti rendszert, vagyis ellentmondanak a 

műbe programozott művészi szándéknak. 

2.2 A gravitáció – a három stratégiáról 

Az ingamozgás legfőbb okozója, kiváltója és irányítója a gravitáció, de vizsgálata a báb 

esetében más szempontok miatt is elengedhetetlen. Kleist a báb egyik legelőnyösebb 

tulajdonságaként emeli ki, hogy antigravitáns. Mivel a kifejezés szükségszerűen megütközést 

okoz, rögtön meg is magyarázza, miképpen érti ezt: a báb a „tehetetlenséget, az anyagnak ezt 

a tánccal szemben leginkább ellenálló tulajdonságát, nem ismeri, mivel nagyobb erő emeli a 

magasba, mint az, amelyik a föld felé vonzza”. Kleist ezen a ponton téved, ha a fizika 

törvényeit nézzük – hiszen a báb egyrészt nagyon is tehetetlen, másrészt, ha állandóan 

nagyobb erő emelné a magasba, kilőne az űrbe, mint egy rakéta. De ha pontatlan 

megfogalmazásban is, Kleist rátapint arra a legfőbb tulajdonságra, ami minden test mozgását 

elsősorban meghatározza: erők és ellenerők kölcsönhatására. A gravitáció minden pillanatban 

minden testre egyformán hat – ez közös a bábban és az emberi testben is. A kérdés tehát nem 

az, hogy miképpen hat a gravitáció, hanem hogy milyen erők állnak a gravitációval szemben. 

Ezek az erők – a báb esetében a felfüggesztés, az ember esetében az izomerő – határozzák 

                                                           
9
 Kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1oszelm%C3%A9let#/media/File:Kaotikus.JPG Utolsó 

letöltés: 2016. április 30. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1oszelm%C3%A9let#/media/File:Kaotikus.JPG
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meg a test mozgásának mikéntjét, és azokat a lehetséges kereteket (Hevesi Sándor 

szóhasználatával: a mozgás stílusát), amelyen belül a mozdulatok megvalósulhatnak. 

A táncoló emberi test háromféle stratégiát folytathat a gravitációval szemben. Persze a tánc – 

felfüggesztés hiányában – minden esetben a gravitáció és az izomerő kölcsönhatásának 

megnyilvánulása, a három kategória nem is erre, hanem a kölcsönhatás láttatásának vagy 

éppenséggel elrejtésének mikéntjére vonatkozik. 

Az első stratégia – amire Kleist is hivatkozik – a gravitáció tagadása. A mozdulat ebben az 

esetben abból származik, hogy a táncos megpróbálja elkendőzni a gravitáció hatásait, mintha 

a test a nehézkedéstől független létező, önmagában és önmagáért megalkotott arabeszk lenne. 

Ez a stratégia jellemző a klasszikus balettre,
10

 melyben a táncos a lehető legkisebb felületen 

ugyan, de rajta támaszkodik a talajon, rajta pihen meg, „mely mozzanat maga nyilván nem 

tánc, hanem olyan szükséges rossz, amit mennél észrevétlenebbé zsugorítunk, annál jobb.”
11

 

Rényi András Rodin Táncmozdulatok című szoborsorozata kapcsán ad érzékletes leírást erről 

a típusú kapcsolatról talaj és test között.
12

 Itt nincsen olyan erő, amely láthatóan 

szembemenne a gravitációval, hiszen az egész mozgás lényege éppen az, hogy ezektől az 

erőktől független létezőként ábrázolja a testet. 

 

Rodin: Táncmozdulatok C (1911);
13

 Felméry Lili balerina
14

 

                                                           
10

 „A balett-táncos csak akkor kerül le a földre, ha elesik.” – Lőrinc Katalin szóbeli közlése nyomán 
11

 Heinrich von Kleist: A marionettszínházról in: Esszék, anekdoták, költemények. Pécs, Ford.: Petra-Szabó 

Gizella. 1996 
12

 Rényi András: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok Budapest, Kijárat Kiadó, 1999 
13

Kép forrása: http://www.allposters.com/-sp/Dance-Movement-C-Conceived-c-1911-Posters_i9856224_.htm 

Utolsó letöltés: 2016. április 30. 
14

 Kép forrása: http://operaslagerek.network.hu/kepek/balett_kepek/felmery_lili_balerina Utolsó letöltés: 2016. 

április 30. 

http://www.allposters.com/-sp/Dance-Movement-C-Conceived-c-1911-Posters_i9856224_.htm
http://operaslagerek.network.hu/kepek/balett_kepek/felmery_lili_balerina
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A második magatartásforma a küzdelem: a gravitáció hatásának látványos prezentálása a test 

nehézkedésében és támaszkeresésében. Ez a stratégia a klasszikus balett kritikájaként is 

értelmezhető koreográfiákra jellemző, mint amilyen Marie Chouinard bODY rEMIX című 

alkotása – itt a protézisként funkcionáló mankók és balettcipők padlóval való ütköztetésében 

sűrűsödik a test nehézkedésének érzékelése. A stratégia lényege, hogy a táncos minden 

pillanatban azt a határt jeleníti meg, amelyen a gravitáció még éppen nem győzedelmeskedik 

a test fölött: a test erőfeszítésében, fölfele törekvésében válik láthatóvá a gravitáció lefelé 

húzó ereje. 

 

Marie Chouinard: bODY rEMIX (Kosztüm és frizura: L Vandal)
15

 

A harmadik stratégia a gravitáció használata, vagyis a gravitáció elfogadása a tánc 

természetes közegeként és feltételeként. A test ebben az esetben nem küzd, és nem is tagadja 

a gravitáció létezését, hanem energiaforrásként felhasználja a mozdulatok születéséhez. 

Gyakran a néptáncok – például az ír és a magyar néptáncok többsége – alkalmazzák ezt a 

stratégiát, melynek jellemzője, hogy az energikus mozdulatok nem a földtől el, hanem 

éppenséggel a föld felé irányulnak hangsúlyos dobbantások, fix talajkapcsolat, ugrások 

formájában. A hangsúly a lábon és a lépéseken mint a talajjal való kapcsolat legfontosabb 

eszközein van, a karok és a test többi része sokszor csak kiegészítik a mozdulatot, egyensúlyt 

és lendületet biztosítanak. Míg a balett estében a tánc kiemelt pillanatai az elrugaszkodás, a 

lebegés, a fölfele törekvés, addig itt a nehézkedés, a megérkezés, és az ezzel gyakran együtt 

járó hanghatás áll a középpontban. A táncosok ebben a kategóriában az energiát a talajtól 

kapják, és a gravitáció ellenereje a lendületből származik. 

                                                           
15

 Kép forrása: részlet a felvételből (https://www.youtube.com/watch?v=zRpdpoYp1IE) Utolsó letöltés: 2016. 

április 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=zRpdpoYp1IE
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Izsó Miklós: Táncoló paraszt VII. (1870-es évek eleje; terrakotta, 28 cm)
16

 

Kathakali táncosok lábmunkája
17

 

A három kategória csak nagyon kevés táncban nyilvánul meg vegytisztán, legtöbbször az 

egyes stratégiák nem az egész koreográfiát, csak bizonyos mozdulatokat jellemeznek. 

A marionett esetében a bábnak nincs ilyen döntési lehetősége – a bábos viszont csak a külső 

fizikai ráhatások mértékének változtatásával tudja szándékát közvetíteni. Ez a szándék 

követheti az első és a második stratégiát, de csak nagy nehézségek árán tudja imitálni a 

harmadikat. 

Az első stratégia áll legközelebb a marionett természetéhez, hiszen a báb valóban nem 

támaszkodik a talajon, nehézkedését nem erre, hanem a madzagokra vagy drótpálcára terheli. 

Rodin szobrához hasonlóan lábai fiktív ponton érintik a talajt, és ez a szimbolikus érintés is 

csak az emberi mozgás hiteles utánzása céljából szükséges. 

A második stratégia az az eset, amikor a báb ki van téve a lefelé és fölfelé irányuló erők 

szabad játékának, és mindkét erő kiveszi részét a báb súlyának megtartásában – tehát a 

marionett valóban támaszkodik a talajon. A bábjátékos ekkor a báb mozgásában fokozottan 

törekszik a test súlyának érzékeltetésére. 

A harmadig stratégiára a marionett azért nem képes, mert nem tud két lefelé irányuló erőt 

produkálni. Sokszor merít energiát a gravitációból – hiszen ez az ingamozgás lényege – de 

                                                           
16

 Kép forrása: http://www.mng.hu/kiallitasok/al/229/1140 Utolsó letöltés: 2016. április 30. 
17

 Egyike India hét klasszikus táncstílusának. Kerala államban elterjedt, elsősorban drámajátékok bemutatására 

alkalmas előadóművészeti forma. A drasztikus arcfestés és szemmozgások mellett jellegzetessége a ritmikus 

lábmunka, amit szélesre terpesztett állásban, hajlított térddel lépnek ki. 

Kép forrása: https://vikasacharya.wordpress.com/2015/04/29/dance-from-kerala/ Utolsó letöltés: 2016. április 

30. 

http://www.mng.hu/kiallitasok/al/229/1140
https://vikasacharya.wordpress.com/2015/04/29/dance-from-kerala/
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amíg az ember az izomerejével is a föld felé törekszik, addig a báb csak esni tud, ami 

összehasonlíthatatlanul passzívabb magatartás.  

2.3 Más bábtípusok 

Kleist esszéje kifejezetten csak a marionett-típusú bábokra koncentrál, és ezt a stratégiát 

nagyrészt én is átveszem, néhány gondolat erejéig azonban időről időre ki fogok térni más 

bábtípusokra is – éppen ezért elengedhetetlen ezek rövid ismertetése. 

A bábokat hagyományosan a mozgatásuk szerint lehet csoportokba osztani. A síkbáboknak 

kevés variációjuk van, szemben a számos formában megjelenő plasztikus bábokkal, amelyek 

között a marionett mellett a zsákbábok (muppetek), a pálcás bábok (wayang golek) és a 

bunraku típusú bábok alkotnak külön csoportot.  

Az alulról mozgatott pálcás típusú bábok tudják leginkább imitálni a harmadik stratégiát, 

hiszen az ő esetükben mindkét mozgatóerő ugyanabból az irányból hat a bábra. Az emberi 

mozgáshoz legközelebb a bunraku típusú bábok állnak, mert ezeknél van a legkevesebb áttét a 

mozgató(k) és a báb között. 

 

Két marionett és egy zsákbáb a Budapest Bábszínház Az ember tragédiája című előadásából 

(Látvány: Balla Margit; fotó: Éder Vera) 



12 
 

 

Síkbábok árnyjátéka a Budapest Bábszínház Trisztán és Izolda című előadásából 

(Látvány: Hoffer Károly, Nemes Takách Kata) 

Bunraku típusú báb a Budapest Bábszínház Kabaré című előadásából (Bábok: Hoffer Károly; 

fotó: Éder Vera) 

3. Második kérdés: A báb tánca 

3.1 Az emberi és nem emberi mozgásról 

Kérdés, hogy tud-e a báb táncolni, vagy csak a táncoló emberi test mozgását tudja-e utánozni. 

Vajon ha a báb egy megszabott koreográfia szerint utánozza az emberi test mozgását – akár 

táncát, akár nem –, az már tánc? És vajon nevezhetjük-e egy antropomorf báb mozgását 

táncnak, ha olyan mozdulatokat produkál, amilyenekre emberi test nem képes? És mi a 

helyzet a nem emberszabású, de emberi vagy emberszerű lényt megjelenítő bábokkal? 

A Budapest Bábszínház Hétfejű tündér című előadásában a Csillagkalapáló Nagyapó figurája 

könnyedén közlekedik a föld és az égbolt között teleszkópos végtagjai segítségével. Egy 

hétköznapi mesterember derűjével és természetességével kalapálja vissza a lehullott 

csillagokat, miközben olyan mozdulatokat végez, amelyekre valódi ember nyilvánvalóan 

sosem lenne képes – mégsem lesz embertelen vagy rideg, hanem nagyon is emberközeli és 

természetes marad. A báb képes kitágítani az emberi test fogalmi kereteit anélkül, hogy 

kilépne belőle, vagy akár szétfeszítené. 

A Csillagkalapáló alakjával ellentétben az Oidipusz karantén
18

 Szfinx figurája semmit nem 

őriz meg az emberi mozgásból, viszont annál többet jelenít meg a tudatalatti, az irreális álmok 

és a transzcendenstől való félelem világából. A figura óriási nejlon szárnyai és maszkja a 

                                                           
18

 A Természetes Vészek Kollektíva, a Budapest Bábszínház és a Trafó Kortárs Művészetek Háza közös 

előadása. 
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címszereplő három gyermekének hisztérikus játékában kel életre. A nejlon tökéletesen 

megfelel az előző fejezetben kifejtett első kategóriának: lebegő matériaként felfüggeszteni 

látszik a fizika szabályait, ezáltal is elvonatkoztatva a valóságtól, hogy minél inkább 

átvezessen minket a szürreális álomvilágba. 

 

Szfinx figura a Budapest Bábszínház Oidipusz karantén című előadásán 

(Alkotók: Árvai György, Imre Zoltán, PARABRYO, Szűcs Edit, Veres András; fotó: Éder 

Vera) 

3.2 A bábjelenség értelmezése Weaver és Delsarte elvei szerint 

Az emberi mozgás értelmezésének rendszerbe foglalására a tánctörténet során többen is 

kísérletet tettek. Közülük az egyik első John Weaver.
19

 Az ő nevéhez kötődik az első olyan 

balett koreográfia, melyben beszéd és énekszó nélkül, pusztán a mimika, a gesztusok és a 

mozdulatok segítségével közvetítik az előadók a történetet, amely Mars és Vénusz szerelmét, 

valamint a féltékeny Vulkánusz bosszúját meséli el. Weaver részletes leírása a mozdulatok és 

gesztusok kifejező erejéről az egyik első olyan rendszerbe foglalt mimikatár, amely segítségül 

szolgált a mozdulatok értelmezéséhez. A leírt gesztusok ma már mulatságosnak hatnak – 

hiszen a darab bemutatása óta eltelt háromszáz évben jócskán változott az előadóművészet –, 

a pantomimes technikák vizsgálata a bábok szempontjából mégsem elhanyagolható, hiszen itt 

arckifejezés hiányában csak a mozdulat ad teret a színészi játéknak. Ezenkívül a rendszerek a 

báb különböző testrészeit mozgató bábszínészek játékának összehangolásához is komoly 

segítséget nyújtanak, éppúgy, ahogy az akadémikus érzelem- és karaktergyűjtemények a 

bábok tervezéséhez és elkészítéséhez. 

                                                           
19

 John Weaver: Mars és Vénusz szerelmei. in: Táncpoétikák. Szerk.: Fuchs Lívia, Budapest, L’Harmattan, 2008 
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Egy mai bábelőadás már nehezen lenne értelmezhető a weaveri elvek mentén, ugyanakkor a 

kísérlet segít feltérképezni a kortárs bábjáték kifejezőeszközeinek tárházát. Az alábbiakban a 

Budapest Bábszínház Trisztán és Izolda című előadásából egy kiválasztott részlet 

mozdulatcentrikus elemzése következik, melynek során két mimikarendszer 

alkalmazhatóságát vizsgálom: 

A részlet az előadás második felvonásának első néhány perce. A történet szerint Trisztán és 

Szőke Izolda, Marke király felesége már megitták a szerelmi bájitalt, a király pedig 

folyamatos kétségek között vergődik: nem tudja, hogy felesége megcsalja-e. A felvonás elején 

a király (bunraku típusú báb) egyedül ül a színen, még a bábszínész sincs mellette. Tartása 

görnyedt, kezeit maga mellett tartja, oldalt lefelé néz. 

Weaver meghatározása szerint a féltékenységet így kell kifejezni: 

„Féltékenység: A féltékenységet a felfüggesztett kar jelöli, vagy a szemre mutató középső ujj, 

valamint az egész jelenetben valamiféle határozatlan mozgás, amit elgondolkozó arckifejezés 

kísér.” 

Az instrukció első felét hiába is keresnénk – ezek a gesztusok túlságosan mesterkéltek 

lennének a mai színpadi környezetben. A határozatlan mozgás jellemző, és talán az 

elgondolkozó arckifejezést is felfedezhetjük a faarcban. De Marke király egész jelleméből 

elsősorban a magány sugárzik. A könyökök megtörnek, a lábak párhuzamosan lógnak egymás 

mellett, a fej meghajlik, de nem konyul le – tartása van. 

A magány kifejezésére Weaver nem ad támpontot, a keresett pózhoz legközelebb a bánat és a 

szégyen kifejezése áll – Marke testtartása értelmezhető ezek enyhített, kevésbé teátrális 

változataként: 

„Bánat: A fej leszegése, kezek tördelése, a mell ütögetése fejezi ki.” 

„Szégyen: Kézzel elfedni az arcot, ez a szégyen jele.” 
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Jelenet a Budapest Bábszínház Trisztán és Izolda című előadásából (Látvány: Hoffer Károly, 

Nemes Takách Kata) 

A másik mozdulatelemzési rendszer valamivel későbbi: a századfordulón tevékenykedő 

Delsarte nevéhez kötődik. Alkalmazhatósága azért is sikerrel kecsegtet, mert Lőrinc Katalin 

2014-ben már használta Honvágy című duójának elemzéséhez.
20

 

Delsarte hármasság elve
21

 alapján már sokkal inkább értelmezhetővé válik Marke testtartása. 

Delsarte a testrészeket három szempont szerint mentális, emocionális és fizikai-vitális 

területekre osztotta fel.
22

 

Árulkodó, hogy az emocionális részként értelmezett törzs a báb egyetlen tartó eleme: mind a 

mentális energiákat megtestesítő fej, mind a fizikalitásért, vitalitásért felelős lábak ernyedten 

lógnak, még csak nem is viselik a test súlyát. 

Az ízületeket Delsarte a mozdulat „hőmérőjeként” írja le. Marke vállai és csípője ejtettek, ami 

a szenvedély hiányáról tanúskodik. Könyöke szorosan a teste mellett, térdei összezárva: ez a 

                                                           
20

 Lőrinc Katalin: A test szövege http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/lkdisszertacio.pdf Utolsó 

letöltés: 2016. április 30. 
21

 Delsarte a huszadik század elején dolgozta ki a táncmozdulatok értelmezhetőségének rendszerét, mely messze 

túlmutat az egyszerű testbeszéden. Szerinte „a test mindent felölelő ábécéskönyv, a kulcs ahhoz, hogy 

mindennapi világunkból átléphessünk a teremtett harmóniák összességbe” (Delsarte: Esztétikai előadások. in: 

Fejezetek a modern tánc történetéből. Szerk.: Fuchs Lívia, Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 1995. 29. 

oldal).  Tanítványa, Ted Shaw így foglalta össze elveit: „Minden szellemi működésre válaszol egy testi 

működés, és minden nagyobb testi működésnek megfelel egy szellemi aktus” (in Lőrinc Katalin: A test szövege. 

66. oldal http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/lkdisszertacio.pdf Utolsó letöltés: 2016. április 

30.) 
22

 Az alábbi elemzés értelmezéséhez Delsarte elméletének ismerete szükséges, mely a II. számú mellékletben 

található. 

http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/lkdisszertacio.pdf
http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/lkdisszertacio.pdf
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várakozás pillanata, sem az akarat megnyilvánulását, sem pedig annak hiányát nem lehet 

belőle kiolvasni – Marke tanácstalan, még nem tudja, mit tegyen. 

Tekintetének iránya is meghatározó: nem nézi a maga előtt lévő teret, ami a bizakodást, 

cselekvésre irányultságot jelezné, hanem az oldalsó, emocionális terület felé hajtja a fejét. 

Háta mögött a színpad fekete tömege a félelmeket, a tudatalattit jeleníti meg.  

Marke király magányát mindennél jobban érzékelteti a bábszínész hiánya: ez a mozgató 

duplikátum minden pillanatban ott van a szereplők mellett, nem hagyja magukra őket még a 

legkiszolgáltatottabb pillanatokban sem – ezt az egyet kivéve. 

Érzés kell a bábok mozgatásához – állítja Kleist esszéjében C. úr. A báb mozgásának útja – 

„egyenes vonal, (…) vagy legföljebb ellipszis” – a lélek útja. De az előbb látott példából is 

kitűnik, hogy a bábnak még akkor is lehet lelke, ha meg sem mozdul. Ehhez elég a 

masinisztának a megfelelő, pontosan kiválasztott pózban magára hagynia a bábot, és ugyanaz 

a fadarab, ami az előző jelenetben még egy izgatott és tetterős, a nászéjszaka örömeit váró 

karaktert testesített meg, hirtelen szorongva, mélabúsan és kiszolgáltatottan ücsörög a színpad 

szélén. 

Abban a pillanatban, ahogy a báb megmozdul, a kifejezőerő lehetőségei a puszta jelenlét 

többszörösére nőnek. Az átmenetnek finomnak kell lennie, ha az előadás nem akarja azt a 

hatást kelteni, hogy a bábba a masiniszta érkezésével együtt tért vissza az élet: Marke király 

alig mozdul, csak oldalra néz, megtörli a homlokát. Gesztusai az egész jelenet alatt a 

kezdőpóz üzenetét árnyalják.
23

 

A jelenet folytatásában már elhangzanak mondatok, a testbeszéd ugyanakkor semmit sem 

veszít jelentőségéből. Tömöry Márta
24

 olyan esetekről is beszámol, melyekben a karakter 

bemutatásához csupán arra volt szükség, hogy a báb végiggyalogoljon a színpadon. Noha a 

szerzőnek ez a példája elsősorban a vásári bábjátékok elnagyolt, karikaturisztikus figuráira 

vonatkozik, az előbbi elemzés talán bizonyítja, hogy a báb valóban képes színészi 

kifejezőerőre csupán a mozdulatok segítségével is. 

 

 

                                                           
23

 A jelenet részletes leírását lásd a III. számú mellékletben. 
24

 Tömöry Márta: Amikor a bábok még istenek voltak. Budapest, Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely, 2012 
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4. Harmadik kérdés: báb, protézis, test 

4.1 A határátlépésekről 

Milyen viszony van mozgató és mozgatott között? 

Itt voltaképp nem is egy, hanem két kérdésről van szó: meddig tart az ember pozitív, illetve 

negatív irányban: vagyis meddig terjeszthető ki az emberi lét és test anélkül, hogy már elérné 

a báb- vagy az isteni állapotot.
25

 

A három állapot határvonalainak feltérképezéséhez meg kell vizsgálni, hogy milyen kapcsolat 

van az egyes szintek között, mint mozgatók és mozgatottak között. 

A báb és mozgatójának kapcsolata régtől fogva az ember alárendeltségét, Istenhez mint 

althusseri értelemben vett felettes szubjektumhoz
26

 való viszonyát mutatja be – nem véletlen, 

hogy a Budapest Bábszínház is marionett figurákat alkalmaz Madách Imre Az ember 

tragédiája című darabjának színpadra állításához, illetve több esetben a felettes hatalom 

kifejezésére. A marionett esetében a legfontosabb a szabad akarat kérdése: a báb úgy mozog, 

cselekszik, reagál, mintha önálló személyiséggel bírna, miközben rejtett vagy látható zsinegek 

sokasága fűzi egy helyette gondolkodó, cselekvő és érző felettes személyhez.
27

  

 

                                                           
25

 „…visszatér a grácia ott, ahol a tudat mintegy megjárta a végtelent, s így egyidőben két ellentétes pontban, az 

emberalkat két végletében válik láthatóvá: a bábuvá és az istenné lett emberben, mivel a tudat értéke az egyikben 

zérus, a másikban végtelen.” Heinrich von Kleist: A marionettszínházról. in: Esszék, anekdoták, költemények. 

Pécs, Ford.: Petra-Szabó Gizella. 1996 
26

 Althusser: Ideológia és ideologikus államapparátusok in Testes könyv I. Szerk.: Kiss Attila Attila, Kovács 

Sándor s.k., Odorics Ferenc, Szeged, Irodalomelmélet Csoport,1996. 
27

 Az alulról mozgatott bábokkal szemben a marionettnél kiéleződni látszik a báb–ember–isten hármas, hiszen a 

zsinórok láthatatlan, transzcendens, felülről érkező parancsoknak engedelmeskednek. Noha Tömöry Márta 

irányhármasság-elve több szempontból vitatható, ebben a kérdésben helytállónak tűnik: a felülről mozgatott 

bábok valóban sok esetben értelmezhetőek a földi-szakrális kapcsolatok szimbólumaként. (vö: Tömöry Márta: 

Amikor a bábok még istenek voltak. Budapest, Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely, 2012 – 22. oldal) 
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A Keresztapa című film logója
28

 is a marionett mozgatókeresztjét használja a hatalom 

szimbólumaként. 

A báb felé kiterjedő emberi test esetében nem a marionett a legérdekesebb bábtípus, hanem a 

testmaszkok, a többszemélyes bábok és azok az esetek, amikor egyetlen mozgató több bábot 

is megszemélyesít – vagyis amikor az ember mint fizikai test is jelen van a színpadon, illetve 

amikor testének korlátai megszabják az előadás dramaturgiáját. Erre az utóbbira legjobb példa 

a vásári bábos bódék esete, melyekben a mozgató – egyik kezén a gonosz, másik kezén a jó 

főszereplővel – egymaga szabja meg a játék ritmusát, menetét és dinamikáját, különös 

tekintettel a játéktérre, hiszen a szereplők csak olyan távolságra tudnak egymástól eltávolodni, 

amilyen messzire a bábos karja elér.
29

 Ennek a típusnak egy fokozott, bár bábtechnikailag 

lényegesen különböző változata jelenik meg a Budapest Bábszínház Az ember tragédiája 

című előadásának athéni színében, ahol egyetlen bábos egy egész tömeget hordoz a testén. 

 

Athéni szín a Budapest Bábszínház Az ember tragédiája című előadásából 

(Látvány: Balla Margit; fotó: Éder Vera) 

Kifordított esete az előbb fölvázolt helyzetnek, amikor egyetlen bábkaraktert több bábos 

jelenít meg. A bábosok számának – különösen, ha nyílt színen is látszanak – jelentése van, 

ahogy például a Trisztán és Izolda című előadásban négy bábszínész jeleníti meg a négy 

ember erejével bíró harcost. 

                                                           
28

 Kép forrása: http://godfather.wikia.com/wiki/File:The_Godfather_Logo.png Utolsó letöltés: 2016. április 30. 
29

 vö: Tömöry Márta: Amikor a bábok még istenek voltak. Budapest, Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely, 2012 

http://godfather.wikia.com/wiki/File:The_Godfather_Logo.png
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Jelenet a Budapest Bábszínház Trisztán és Izolda című előadásából. 

(Látvány: Hoffer Károly, Nemes Takách Kata; fotó: Éder Vera) 

Jelenet a Góbi Rita Társulat és a természetes Vészek Kollektíva aUTONÓM zÓNA című 

előadásából. (Testmaszkok: Szűcs Edit) 

A testmaszkok és a protézisek között nehéz határvonalat húzni. Az előbbire jellegzetes példa 

a Góbi Rita Társulat és a Természetes Vészek Kollektíva közös produkciója, az aUTONÓM 

zÓNA, melyben az emberi test és a testmaszk annyira egybenő, összeolvad, hogy a sokszor 

még csak nem is antropomorf művégtagok átveszik a valódi testrészek szerepét, szinte 

helyettük táncolnak furcsa, emberidegen mozgásokat jelenítve meg. De vajon minden 

testmaszk protézis? Ha elfogadjuk, hogy a protézis az, ami valamiképp megváltoztatja 

(átveszi, módosítja, kiegészíti vagy helyettesíti) az emberi testrészek funkcióját, akkor a 

testmaszkokat a bőr protéziseként lehetne definiálni. 

Benkő Krisztán Kempelen Farkas beszélő gépét is McLuhan-i értelemben protézisnek tekinti, 

amennyiben az emberi hiányosságok kiküszöbölésére használható.
30

 De a protézis nem 

határozható meg csupán a hasznosság szerint: minden testpótlék és toldalék ebbe a 

kategóriába tartozhat, függetlenül attól, hogy milyen irányba befolyásolja az emberi test 

eredeti funkcióját. 

A már említett bODY rEMIX című koreográfiában látott elemek éppen ezt a kérdést 

feszegetik. Ha elfogadjuk, hogy a mankók végtagpótlékokként jelennek meg – hiszen átveszik 

a valódi végtagok funkcióját – akkor nehezen mondhatjuk azt, hogy az előadásban megjelenő 

                                                           
30

 „A mechanikus kor folyamán kiterjesztjük testünket a térben” McLuhan-től idézi Benkő Krisztián (Benkő 

Krisztián: Bábok és automaták. Budapest, Napkút Kiadó, 2011 – 26. oldal a pdf-ben) 

 



20 
 

balettcipő nem protézis.
31

 Ebben az esetben ütközik a protézis fogalmának már sok más 

helyen is felvetett kettős természete, vagyis hogy a működésképtelent teszi-e működőképessé, 

vagy éppen a működőt működésképtelenné – ugyanez a probléma fogalmazódik meg többek 

között Rebecca Horn és Marcus Schinwald munkásságában is. 

  

Marcus Schinwald: Nathalie, 2012 olaj, vászon 50 x 60 cm
32

 

Rebecca Horn: Unicorn, 1970-72
33

 

 

Hogyan működik ez a furcsa szimbiózis test és gép között? 

Az ember és az ember alkotta szerkezet kölcsönösen értelmezi egymást: az ember testi 

működéseinek metaforáit kölcsönzi a géptől, míg a lélek és a szellem feltételes jelenvalóságát 

az antropomorfizált gép kapja az embertől. Minél több az átfedés, a határvonal egyre inkább 

elmosódni látszik. Hol kezdődik a gép? A gép közelít-e az emberhez vagy fordítva? 

Meddig közelíthetjük meg az androidot anélkül, hogy fennállna a géppé válás veszélye? Ha 

valaki elveszti az egyik végtagját, és protézist kap helyette, arra még nem mondjuk, hogy 

robottá változott. De mi történik, ha elveszíti az összes végtagját, szervét, csontjait? Mi az a 

mag, a végső belső lényeg, ami már nem helyettesíthető? 

 

                                                           
31

 Ebben az esetben a balettcipő és a mankó is egyfajta báb. Éppen ezért, ahogyan a bábok esetében mindig, itt 

sem önmagában a tárgyat, hanem a tárgy felhasználásának mikéntjét kell vizsgálni – vagyis attól, hogy a 

balettcipő ebben az esetben protézisként jelenik meg, más darabokban ez nem szükségszerű. 
32

 Kép forrása: http://artnews.org/yvonlambert/?exi=32676&Markus_Schinwald Utolsó letöltés: 2016. április 30. 
33

 Kép forrása: http://www.medienkunstnetz.de/works/einhorn/ Utolsó letöltés: 2016. április 30. 

http://artnews.org/yvonlambert/?exi=32676&Markus_Schinwald
http://www.medienkunstnetz.de/works/einhorn/
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Darth Vader. Jelenet a Csillagok háborúja című filmsorozatból.
34

 

És ha megfordítjuk a kérdést: mi történik, ha nem az ember indul el a gép felé vezető úton, 

hanem a gép az ember felé? Helyettesíthetők vagyunk-e? 

Míg Ronald Barthes a francia Enciklopédia gépeit humanizálja, Descartes és La Mettrie „nem 

a gépek emberségét, hanem az élőlények gépiességét kutatták”.
35

 La Mettrie-nek A gépember 

című elmélkedését ős-futurista látomásként értelmező Günter Berghaus így ír a kérdésről: „A 

világegyetemet Isten által teremtett gépnek tekintették, következésképp az Ember istenszerűvé 

válhat számtani eszközök és tökéletesen működő automaták feltalálásával.”
36

 A gépek (bábok, 

androidok) értelmét elsősorban tehát nem a működésük során kifejtett hasznos 

tevékenységben kell keresnünk, hanem abban a tényben, hogy létezésük által alkotójuk 

mozgatottból mozgatóvá, alkotottból alkotóvá, teremtményből teremtővé lép elő. Ez 

magyarázza, hogy hiába gyökerezik mélyen a tökéletes androidtól való félelem, nem hagyunk 

föl a mesterséges intelligencia és az ember technikai reprodukálhatósága kutatásával – erre 

reflektál többek között a Nyolcadik utas a halál, a Frankenstein, avagy a modern 

Prométheusz, a Mátrix, az Űrodüsszeia vagy a Szárnyas fejvadász története. 

4.2 Félelem a bábtól 

A helyettesíthetőség az egyik gyökere az Jentsch által pediofóbiaként
37

 leírt jelenségnek, 

vagyis a báboktól, babáktól és robotoktól való félelemnek. A helyettesíthetőségtől való 

félelem és a teremtővé válás iránti vágy egyszerre nyilvánul meg Lieh Tzu taoista szerzetes 

tanmeséjében,
38

 amelyben a király mindaddig el van ragadtatva a Yen Shih nevű mechanikus 

mester androidjától, amíg az el nem kezd kacsintgatva a jelenlévő hölgyek felé igyekezni. 

                                                           
34

 A Star Wars filmek sötét hőse, Darth Vader azzal bizonyítja emberségét, hogy a döntő pillanatban apaként, és 

nem programozott robotként viselkedik, rácáfolva ezzel Obi-Wan Kenobi állítására, miszerint a legtöbb szervét 

elvesztett sötét harcos már inkább gép, mint ember. Kép forrása: www.starwars.com Utolsó letöltés: 2016. április 

30.  
35

 Descartes csak az állatokat tekintette gépeknek, de La Mettrie tovább ment: ő már az embereket is. (Benkő 

Krisztián: Bábok és automaták. Budapest, Napkút Kiadó, 2011 – 21. oldal a pdf-ben) 
36

 Berghaus (402) – in: Benkő Krisztián: Bábok és automaták. Budapest, Napkút Kiadó, 2011 – 22. oldal pdf-ben 
37

 Jentsch (1906) – in: Benkő Krisztián: Bábok és automaták. Budapest, Napkút Kiadó, 2011 – 28. oldal pdf-ben 
38

 I. sz. melléklet 

http://www.starwars.com/
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Féltékenységét és szorongását csak azáltal képes legyőzni, hogy szétszereli a bábut, majd újra 

és újra összerakja, kísérleteket végez rajta, megfosztja látásától, beszédkészségétől vagy 

járásától – vagyis teljes mértékben prezentálja fölötte hatalmát. Ekkor fölkiált: „Lehetséges, 

hogy az emberi tehetség egyenrangú a Természet Teremtőjéével?”  

Az android eszerint vonzó jelenség, amennyiben az ember feltétlenül biztosítani tudja 

feljebbvalóságát, és nem kell tartania lázadástól. Csakhogy – ahogy erre Kleist is utal – még 

Istennek sem sikerült kiküszöbölnie teremtményéből a lázadásra való hajlamot. Ahhoz tehát, 

hogy az ember megnyugvást találjon, vagy Istennél tökéletesebben kell végeznie feladatát, 

vagy önmagánál sokkal gyengébb képességű teremtményt kell létrehoznia, de ebben az 

esetben aligha áltathatja magát a kétes értékű dicsőséggel, hogy Isten trónjának bitorlója 

lenne. 

Isten és erkölcs ellen való-e az emberkéztől való emberalkotás képessége? Igaz-e rá, hogy ez 

éppen az a tudás, aminek „rejtettnek kellett volna maradnia, mégis föltárult”? 

4.3 A báb és az unheimlich 

Az unheimlich fogalmát Freud a kísértetiesről szóló tanulmányában Schelling nyomán így írja 

le: „Kísérteties mindaz, ami titok, tehát rejtettnek kellett volna maradnia, mégis föltárult.” 

Elképzelhető, hogy a bábban az unheimlich egyik lehetséges értelmezésével találkozunk? 

Jentsch az intellektuális bizonytalanságban határozza meg az unheimlich lényegét, vagyis 

abban az állapotban, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy egy tárgy valóban él-e, van-e lelke, 

vagy sem. Noha Freud A kísértetiesről című esszéjében kisebb jelentőséget tulajdonít az 

intellektuális bizonytalanságnak – szerinte Hoffmann Homokemberében nem az automata, 

hanem a címadó figura és a hozzá kapcsolódó kasztrációs félelmek okozzák a kísérteties 

érzést – a báb esetében semmiképp sem hanyagolható el ez a szempont.
39

 

Freud definíciója szerint a kísérteties érzés a valaha volt, de elfojtott emlék tudatalatti 

felidéződésekor jelentkezik. Nem az ismeretlen felelős tehát az unheimlich érzésért, hanem az 

ismerős visszatérése. Úgy tűnik, hogy a visszatérés kulcsfogalom a báb lényegének megértése 

szempontjából. 

                                                           
39

 Sarah Kofman szerint Freud ezen a ponton téved: az intellektuális bizonytalanságnak jóval nagyobb szerepe 

van Olimpia baba megítélésének kérdésében, mint ahogy azt a szerző állítja (vö: Benkő Krisztián: Bábok és 

automaták. Budapest, Napkút Kiadó, 2011 – 28. oldal a pdf-ben) 
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A bábban megismétlődik, visszatér a masiniszta minden mozdulata, torz árnyképét, fából 

faragott hasonmását alakítva így ki nemcsak az emberi testnek, de az indulatnak, a gesztusnak 

és az azt létrehozó érzelemnek is. Ez a doppelgänger annál kísértetiesebb, minél inkább 

hasonlít mozgatójára. Hoffmann egy másik novellájában a két egyetemista jóbarát, Ferdinand 

és Ludwig épp azt fejti ki, hogy a báb annál ijesztőbb, minél inkább embernek látszik: 

„Bennem – mondta Ludwig – minden ilyen, nemcsak hogy embert utánozó, hanem magát az 

embert majmoló bábu, minden ilyen csaknem élőhalott vagy halottian élő szobor kimondottan 

viszolygást kelt. (…) Amikor látom, ahogy az a sok hatalmasság, az a sok híres nő, gyilkos és 

gazember mind rám mered azzal a hullamerev és üveges tekintetével, legszívesebben Macbeth 

szavait kiáltanám oda mindegyiküknek: ’Kialudtak a szemeid, hiába meregeted rám!’”
40

 

Ludwig panoptikumban tett látogatásának története arról tanúskodik, hogy az élő ember 

vonásainak halott anyagban történő megismétlése megmagyarázhatatlan félelmet, borzadályt 

kelthet a nézőben. Macbethre hivatkozva a halálból visszatérő szellemeket látja a 

viaszfigurákban, akiknek bűverejét kétes értékű felsőbbrendűségének hangoztatásával 

próbálja megtörni. 

A báb esetében a halál a bőrben, egészen pontosan annak hiányában is megmutatkozik. 

Herder 1788-as Plasztikák című munkájában megjegyzi, hogy a klasszikus eszményeknek 

megfelelően nem szabad látszania annak, ami a bőr alatt van, hiszen ezek a test halandóságára 

emlékeztetnek.
41

 A táncnak ellenben – Kazuo Ohno, japán táncos és koreográfus szerint – 

három helye van: „Először is a bőr. Másodszor ami a bőrön belül van. Harmadszor pedig, 

ami a bőrön kívül.”
42

 Éppen ezért bőr hiányában a báb a mulandóság tagadása, az örök élet, 

vagy éppen az örök életen-kívüliség manifesztuma. A színpadon életre kel, ezért a báb – mint 

kulturális jelenség, nem mint tárgy – lebeg az élet és az élettelenség határán, folyton magában 

hordozva a kísérteties lehetőségét, hiszen élőként a halál, halottként az élet visszfényét 

láthatjuk meg benne.  

                                                           
40

 E. T. A. Hoffmann: Az automaták. in: Az elveszett tükörkép története. Ford.: Györffy Miklós, Halasi Zoltán, 

Tandori Dezső. Budapest, Magvető, 1996. 
41

 in: Benkő Krisztián: Bábok és automaták. Budapest, Napkút Kiadó, 2011 – 52. oldal a pdf-ben; 144. oldal a 

könyvben 
42

 Rirkrit Tiravanija: Sarah Sze about the US pavilion at the 55th Venice Biennale. Artforum, 2013, Summer 
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„…visszatér a grácia ott, ahol a tudat mintegy megjárta a végtelent, s így egyidőben két 

ellentétes pontban, az emberalkat két végletében válik láthatóvá: a bábuvá és az istenné lett 

emberben, mivel a tudat értéke az egyikben zérus, a másikban végtelen.”
43

 

A bábban visszatér a grácia, ugyanakkor ez a visszatérés kísérteties érzést kelt, hiszen nem az 

emberben, hanem az embert imitáló teremtményben nyilvánul meg – tehát nem az eredeti 

formájában, hanem annak torz másában. És visszatér a bábban a teremtés aktusa is, mely 

folyamat által teremtőjét, az embert Isten kísérteties képmásává teszi. Az evés a tudás fájáról 

befejezetlen lázadás Isten ellen, aminek végső tétje az istenné válás lett volna. A terv azonban 

meghiúsult, így Kleist mesélője szerint egy más módon kell visszajutnunk a Paradicsomba, 

más módon kell véghezvinnünk a tökéletes lázadást. A bábkészítés volna a Paradicsom hátsó 

kapuja? Ha olyan teremtményt alkotunk, aki fellázad ellenünk, és ezáltal tökéletesen Istenhez 

hasonlóvá teszi saját teremtőjét – minket? 

„– Úgy van – mondta C. úr. – De az már a teremtés utolsó fejezete lesz” 

  

                                                           
43

 Heinrich von Kleist: A marionettszínházról. in: Esszék, anekdoták, költemények. Pécs, Ford.: Petra-Szabó 

Gizella. 1996 



25 
 

MELLÉKLET 

I. számú melléklet: Lieh Tzu taoista szerzetes tanítása a Kr. e. a 3. századból 

"Mu, Chou királya nyugati szemlekörutat tett... és visszatérve az utazásból mielőtt Kínába ért 

volna, egy bizonyos mechanikust, név szerint Yen Shih-t mutattak be neki. A király fogadta 

őt, és azt kérdezte tőle, hogy mire képes. Azt válaszolta bármit megtenne, amit a király 

parancsol neki, de azt mondta, hogy van egy már befejezett munkája, amit meg szeretne 

mutatni neki. 'Hozd el holnap magaddal' mondta a király, 'és együtt megnézzük'. Így a 

következő nap Yen Shih ismét megjelent és bebocsáttatott. 'Ki az az ember veled?' kérdezte a 

király. 'Ez itt uram,' válaszolt Yen Shih, 'a két kezem munkája. Énekelni tud és cselekszik.' A 

király ámulva nézett a figurára. Nagy léptekkel járt, fejét fel-le ingatva, úgy, hogy bárki 

embernek nézte volna. A mesterember megérintette az állát, mire az elkezdett énekelni, 

tökéletes összhangban. Megérintette kezét, mire az színészkedni kellett, tökéletes ritmusban, 

minden elképzelhető mozgást bemutatva. A király végignézve mindezt kedvenc ágyasa és 

más szépségek társaságában, nehezen győzhette meg magát arról, hogy mindez nem valódi. 

Ahogy az előadás a vége felé közeledett, a robot kacsintva a jelenlevő hölgyek felé 

igyekezett, mire a király annyira felháborodott, hogy legszívesebben azonnal kivégeztette 

volna Yen Shint, s végzetes lázában azonnal darabokra szedette a robotot, hogy láthassa mi is 

az valójában. És valóban, kiderült, hogy az egy bőrből, fából, ragasztóból és lakkból készült 

szerkezet, fehér, fekete, piros és kék színekre festve. Közelebbről megvizsgálva a király 

megtalálta mind az emberi szerveket benne -- máj, epe, szív, a tüdők, lép, vesék, gyomor és 

belek; és ezen felül izmok, csontok, végtagok ízületekkel, bőr, fogak és haj, mind közülük 

mesterséges. Minden részlet a lehető legnagyobb szépséggel és tehetséggel készült, és amikor 

újra összeillesztették azokat, a figura ugyanúgy festett, mint amikor először behozták. A 

király kipróbálta, milyen hatást vált ki, ha kiveszik a szívét, és azt tapasztalta, hogy a száj 

többé nem tudott beszélni; kivette a májat, és a szemek többé nem láttak; elvette a veséket és 

a lábak elvesztették erejüket a helyváltoztatáshoz. A király el volt ragadtatva. Mélyet 

lélegzett, s felkiáltott 'Lehetséges, hogy az emberi tehetség egyenrangú a Természet 

Teremtőjéével?'" 

 

II. számú melléklet: François Delsarte A hármasság elve” (The Law of Trinity): 

in: Lőrinc Katalin: A test szövege (2014) 
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Az emberi test felosztása a hármasság elvén: 

fej: mentális kifejeződésünk tere, működési minősége; koncentrikus (a bölcsesség 

kívülről befelé hat); 

felső törzs a felső végtagokkal: emocionális kifejeződésünk tere, működési minősége: 

semleges (a szeretet a központban /vele, körötte/ fejeződik ki); 

alsó test az alsó végtagokkal: fizikai-vitális kifejeződésünk tere, működési minősége: 

excentrikus (az erő belülről kifelé manifesztálódik). 

A tagokra vonatkoztatott felosztások: 

- A kar: 1.) felkar: erős, fizikai-vitális; 2.) alkar: emocionális (lásd: ölelés); 3.) kéz: 

mentális („okos, ügyes”: mindenre képes); 

- A láb: (megjegyezve: bár a teljes láb vitális zóna, de mivel a lábak a test súlyát 

viselik, nem olyan szabad a mozgásuk, mint a karoké és kezeké): 1.) comb: erős, 

fizikaivitális; 2.) alsólábszár: emocionális; 3.) lábfő: mentális; 

- A lábfő maga: 1.) boka: fizikális; 2.) rüszt-rész: emocionális; 3.) ujjak: mentális 

(lásd: a spicc kifinomultsága!) 

A végtagok (karok és lábak) részeit összekötő ízületek hármas, úgynevezett „hőmérő” 

felosztása (hozzátéve, hogy a láb ízületei kisebb „hőfokon”): 

- váll- és csípőízületek: szenvedély, (lásd: leengedett, nyugodt vállal, vagy 

mozdulatlan csípővel valódi szenvedély nem fejeződik ki); 

- könyök és térd: akarat (test felé fordító mozdulat: akarat hiánya, onnan kifelé: az 

akarat megnyilvánításáé); 

- csukló és boka: életerő 

A különböző térirányokba tett mozdulataink hármassága a teljes testre vonatkoztatva (Shawn; 

1963; 32.): 

- Az előttünk levő teret látjuk, értjük azt, ami ott zajlik: az előre irányuló mozdulataink 

tehát vitálisak, bizakodóak; 
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- A mellettünk levő dolgokat inkább érezzük, emocionális nyitottságunk nyilvánulhat 

meg oldalra irányuló mozdulatainkban; 

- A mögöttünk levőtől tartunk: ami mögénk irányul, az a félelemmel, tudatalattival 

hozható összefüggésbe, vagy tagadhat. 

A mozgásirányokat a hármasságon kívül a tér lényegesebb irányai alapján is értelmezi. A 

tenyér egy a testünk előtt lévő elképzelt kocka 6 lapjára fektetve a következőket jelzi: 

1.) a velünk szemben levő oldal felé: elutasítás; 2.) a tőlünk távolabbi szemben lévő 

oldal felé: ölelés, védelmezés; 3.) teteje oldal felé: áldó; 4.) az alja oldal felé: 

támogató, felemelő, segítő; 5.) a külső oldal felé: birtoklás, védelem; 6.) belső 

oldal felé: eltolás. 

III. számú melléklet: Marke király magányossága 

Jelenet a Budapest Bábszínház Trisztán és Izolda című előadásából 

MARKE:      – átnéz a másik oldalra, a homlokához nyúl 

„Szörnyű a visszatérő gyanú”   – felemelt kezével határozott gesztust tesz lefelé 

„Megkínozza azt is, aki gyanakszik”  – a mondat végére ismét a fejét fogja 

„És szenved a gyanakvás tárgya is”  – végig lefelé néz, csak a mondat végén emeli fel 

a tekintetét 

„Ennél a bizonyság csak jobb lehet, akármilyen nagy bűnt is bizonyít” 

– ezt felemelt tekintettel mondja, csak a végén néz 

le 

„Bizonyság kell nekem, semmi más.”  – lefelé, maga elé 

 

TRISZTÁN: 

„A legnagyobb tisztelettel kimondom, hogy nincs kedvem eret vágatni ma.” 

– határozottan, gyorsan bejön 

IZOLDA: 
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„Kedvem sincs hozzá, szükségét sem érzem” 

– pipiskedve, kényeskedve oldalra hajtja a fejét, 

kibillenti a csípőjét, mintha Marke tekintetét 

keresné, de a király háttal marad nekik 

– Marke könyöke kifelé áll, ahogy a combjára 

teszi a kezét (akarat) 

MARKE: 

„Márpedig itt érvágásra kerül sor.” 

– Izolda idegesen forgolódik, karba tett kezével 

dobol a könyökén, tehetetlen. Marke még mindig 

háttal van, fejét oldalra fordítva beszél nekik 

„Az érvágás igen hasznos dolog. Megszünteti a magas vérnyomást, a búskomorságot…” 

– itt Marke megint a tenyerébe hajtja a fejét 

„… az esti lázat, a fejfájást…”  – Izolda erre mérgesen lecsapja a karjait és 

elfordul 

„…a buja álmokat.” 

MELÓ (törpe): 

„A szervezetből így ürül a méreg és a testnedvegyensúly helyre áll.” 

– pipiskedik, mert mindenkinél kisebb, bólogat 

mindenki felé. 

MARKE: 

„Na rajta!”     – lendületesen föláll 

 

 

 



29 
 

SZAKIRODALOM 

 

Althusser 

Althusser: Ideológia és ideologikus államapparátusok. in Testes könyv I. Szerk.: Kiss Attila 

Attila, Kovács Sándor s.k., Odorics Ferenc, Szeged, Irodalomelmélet Csoport,1996. 

 

Bencsik 

Bencsik Orsolya: Megszólal a „megismerhetetlen”. Bábok és babák, mint a lélek szócsövei. 

Apertúra. Film - Vizualitás - Elmélet, 2012. nyár 

 

Benkő 

Benkő Krisztián: Bábok és automaták. Budapest, Napkút Kiadó, 2011 

Pdf formátumban elérhető: [http://doktori.btk.elte.hu/lit/benkokrisztian/diss.pdf] Utolsó 

letöltés: 2016. április 30. 

 

Berta 

Berta Ádám: Az Unheimliche – az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. 

[http://doktori.bibl.u-szeged.hu/271/1/tz_eredeti2853.pdf] Utolsó letöltés. 2016. április 29. 

 

Craig 

Edward Gordon Craig: A színész és az Über-Marionett. Színház XXVII. évf. 9. szám 1994. 

szeptember 

Edward Gordon Craig: A színház művészetéről 1925 

 

Delsarte 

Delsarte: Esztétikai előadások. in: Fejezetek a modern tánc történetéből. Szerk.: Fuchs Lívia, 

Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 1995. 

 

Földényi 

Földényi F. László: A halál és az Über-Marionett. Jelenkor, 2012 55. évf. 1. szám 41. oldal 

Földényi F. László: Heinrich von Kleist. A szavak hálójában. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1999 

 

Gérczi 



30 
 

Gérczi Emőke: Jakovits sárkánya, Ország Lili orra – Avagy képzőművészek a bábszínházban. 

Artmagazin, 2014/9 40-47. oldal 

 

Hoffmann 

E.T.A. Hoffmann: A homokember. in: Az arany virágcserép - A homokember - Scuderi 

kisasszony. Budapest, Európa Kiadó, 2013. 

E. T. A. Hoffmann: Az automaták. in: Az elveszett tükörkép története. Ford.: Györffy Miklós, 

Halasi Zoltán, Tandori Dezső. Budapest, Magvető, 1996. 

 

Kleist 

Heinrich von Kleist: A marionettszínházról. in: Esszék, anekdoták, költemények. Pécs, Ford.: 

Petra-Szabó Gizella. 1996 

 

 

 

Lőrinc 

Lőrinc Katalin: A test szövege 

[http://www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/lkdisszertacio.pdf] Utolsó letöltés: 

2016. április 30. 

 

Mélyi 

Mélyi József: Kempelen: „a történelem mellékszereplője”. in Kempelen – Ember a gépben: 

Műcsarnok, Budapest, 2007.március 24.-május 28. Budapest, Műcsarnok, 2007 

 

Müller-Tamm, Sykora 

Puppen – Körper – Automaten. Phantasmen der Moderne. Szerk.: Pia Müller-Tamm, 

Katharina Sykora, Köln, Oktagon, 1999. 

 

Rényi 

Rényi András: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok Budapest, Kijárat Kiadó, 1999 

Rényi András: A marionett utópiája. Előadás a Magyar Színházi Intézet Blattner-

konferenciáján. 

[http://www.renyiandras.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=1

04] Utolsó letöltés: 2016. április 29. 



31 
 

 

Székely 

Székely György: Edward Gordon Craig és Hevesi Sándor levelezése. in: Székely György: Az 

elmaradt találkozás 1908 -1933 Budapest, OSZM, 1991 

 

Tészabó 

Tészabó Júlia: Mozdulatművészet és tánc a baba- és bábművészetben. in: Mozdulat. Szerk.: 

Beke László, Németh András, Vincze Gabriella, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013. 

 

Tiravanija 

Rirkrit Tiravanija: Sarah Sze about the US pavilion at the 55th Venice Biennale. Artforum, 

2013, Summer 

 

 

 

Tömöry 

Tömöry Márta: Amikor a bábok még istenek voltak. Budapest, Kráter Irodalmi és Művészeti 

Műhely, 2012 

 

Tzu 

Lieh Tzu: A tao könyve. Ford. Meier Lídia, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995  

 

Weaver 

John Weaver: Mars és Vénusz szerelmei. in: Táncpoétikák. Szerk.: Fuchs Lívia, Budapest, 

L’Harmattan, 2008 

 

HIVATKOZOTT ELŐADÁSOK 

Budapest Bábszínház előadásai: 

Az ember tragédiája (Látvány: Balla Margit) bemutató: 1999 

 Hétfejű tündér (Látvány: Mátravölgyi Ákos) bemutató:2012 

 Trisztán és Izolda (Látvány: Hoffer Károly, Nemes Takách Kata) bemutató: 2014 



32 
 

 Kabaré (Bábok: Hoffer Károly) bemutató: 2015 

Marie Chouinard: bODY rEMIX (Kosztüm és frizura: L Vandal) bemutató: 2005 

Góbi Rita Társulat és a természetes Vészek Kollektíva: aUTONÓM zÓNA 

(Testmaszkok: Szűcs Edit) bemutató: 2014 

Természetes Vészek Kollektíva, Budapest Bábszínház, Trafó Kortárs Művészetek Háza: 

Oidipusz karantén (Alkotók: Árvai György, Imre Zoltán, PARABRYO, Szűcs Edit, Veres 

András) bemutató: 2015 

 

A Budapest Bábszínház előadásairól készült képek a színház honlapjáról, illetve az előadás 

felvételeiből származnak: http://www.budapest-babszinhaz.hu/  

 

 

http://www.budapest-babszinhaz.hu/

