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Konstanza Kavrakova-Lorenz (1941–2005) was a Bulgarian director and dramaturg, as well as
a Professor of Puppetry at the Ernst Busch Academy of Dramatic Arts in Berlin. Her work has played
a great part in determining the evolution of discourse about contemporary puppet theory. In her
study, “The Drama of Things”, she elucidates the concepts she developed and which are now
used comprehensively in discussions throughout the puppet world. 
With the phrase “The Theatre of Things”, she seeks to identify a branch of performing arts that
uses something material as the central element/momentum. She calls attention to the links be-
tween human theatrical activity, the world of things and the significance of the relationship of
subject and object. Her dicussion includes such topics as puppet theatre, figure theatre, object
theatre, material theatre, animation theatre, shadow theatre and image theatre. She shows how
the encounter between humans and objects on stage generates an unusual communication
process during which both sides undergo a fundamental transformation. As she put it, in the pic-
torial processes of presentation and embodiment, “the things get a kind of biography.”
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Ha abból indulunk ki, hogy a valamiféle tevékeny-
ségként értelmezett előadás2 képzeletbeli figurák
és szituációk megtestesítésére épül egy történet
vagy egy elgondolás közvetítésének céljából, akkor
a megjelenítő megváltozását, valamint a tárgyak
átváltozását3 – a cselekvés tárgyaiból annak ala-
nyaivá – a színpadi akció központi folyamataiként
kell felfognunk. A dolgok átváltozásának ezt a mód-
ját animálásnak nevezzük.
A dolgok animációja – életre keltése, átlelkesítése,
egy mintha-folyamat – mélyen benne gyökerezik
valamennyi ember életútjában, történetileg épp
úgy, mint fejlődéslélektanilag. Énné-válásunk vol-
taképpen ennek az útnak a bejárása. Ám a meg-
jelenítés részeként végbemenő animációt a báb-
játékosnak (újra) el kell sajátítania.
Két példa: az eszköz egy dolog, amely bizonyos
szerepet tölt be a színpad terében a fiktív személyek
(vagy figurák) által lejátszódó cselekmény bemuta-
tásában. Képzeljük el a következő szituációt: lassan
megvilágítják a színpadot, amelyen három nő lesz
látható. Az egyik távolabb áll, a másik kettő egy-
mással szemben ül, profilban a nézők felé.
Zsánerkép. Nagypolgári miliő, a 19. század vége,
Spanyolország. Mialatt a színpad kivilágosodik, csu-
pán egy porceláncsésze csörömpölését hallani,
semmi mást. A valamivel távolabb álló nő egy
teáscsészét tart a bal kezében. A kéz reszketését

nem látjuk, csak hallani lehet. A mozdulatlan nők
nem keltik dermedtség érzetét, csupán kimértnek
tűnnek.
A képszervezés – a két ülő és az álló nő közötti
egyenlőtlen oldalú háromszög –, valamint a csésze
koccanásai nagyfokú feszültséget, fegyelmezett
nyugtalanságot sejtet. A bábszerűnek ható nő kéz-
remegése teszi emberi léptékűvé a helyzetet –
megkezdődik a kommunikáció, a színészek és
a nézők közti cserefolyamat.
Mi ez a csésze? Kellék? Használati tárgy, amelyet
a hangja alapján azonosítunk?
Egy dolog ez a szó leghétköznapibb értelmében,
valami, ami cselekvést hajt végre és ezáltal közöl
valamit a darabbéli figura állapotáról, annak hogy-
létéről. Ennélfogva több, nem pedig idegen ráha-
tások tárgya „csupán”, mivel kellékként a komplex
jelentésadás és a rendezés, a színpadra állítás esz-
tétikájának alkotóeleme.
Egy lehetséges változat: amennyiben játékon
az egyes viszonyok és következmények egyfajta
kipróbálását értjük, úgy a segítségével előállíthatunk
egy másik helyzetet is, a fentebb leírt kezdő szín-
padkép variánsát.
Ugyanaz a szituáció, ugyanaz a kép. A csörömpölő
porceláncsésze a reszkető kézben. A nő hallja a zör-
gést, tekintetét a csészére irányítja, megfigyeli, fülel,
mintha meg akarna érteni valamit. Mindannyiunk
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1 A szerző, Konstanza Kavrakova-Lorenz (1941–2005) bolgár származású rendező, dramaturg. Prágai tanulmányait követően
1976-tól a berlini Ernst Busch Színművészeti Főiskola báb-tagozatának professzora. A Humboldt Egyetem Filozófia
Tanszékén szerzett tudományos fokozatot „A bábjáték mint szinergetikus művészeti forma” című doktori értekezésével
1986-ban. (A ford.)

2 A szövegben gyakran előforduló, itt előadásként fordított ’Darstellung’ kifejezés egyaránt jelenthet ábrázolást, bemutatást, elbe-
szélést, megjelenítést, alakítást is. Az egyes helyeken eltérő magyar megfelelő a kontextus alapján került kiválasztásra.

3 A német szövegben az ’Umwandlung’ és a ’Verwandlung’ rokon értelmű szavak itt nem szinonimaként, hanem egymás
mellett szerepelnek azt a finom jelentésbeli különbséget sugallva, amelyet leginkább talán az átváltozás lényegi, valamint
a megváltozás nem-lényegi változást eredményező jellegével lehet megragadni. Ez a későbbiekben is hangsúlyozott
különbségtétel feltehetően arra utal, hogy a báb/tárgy szubjektumként tűnik fel ugyan, a megjelenítést – bár egy
objektumon manifesztálódik, s így látszólag általa megy végbe – változatlanul a tárggyal/bábbal játszó személy végzi.
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figyelme a csészére irányul. A nő vigyázva az asztal-
hoz lép és óvatosan leteszi rá a csészét. A csésze
nagyon kecsesnek hat, most látni csak, mennyire az.
A másik két nő egyike kezével a csésze után nyúl,
talán azért, hogy teát töltsön bele. Ez a kéz túlságosan
nagy a csészéhez képest. A hüvelykujjak és a muta-
tóujjak hozzáérnek a csésze törékeny füléhez. A többi
ujj eltávolodik a csészétől, hiszen nincs szükség rájuk,
a kisujj pedig kifelé húzódozik. Egy előkelő gesztust
látunk, a csésze azonban, amely kierőszakolta azt,
ismét zajkeltésbe kezd. A nő elengedi.
Segítsünk a csészének, amely egy aprócska dolog
ezen a hatalmas színpadon! Csökkentsük le a fényt
annyira, hogy már csak az asztal legyen megvilá-
gítva, a színtér fennmaradó része pedig árnyékba
kerüljön. A csésze fényesen csillog, hiszen porce-
lánból van. Nem csörömpöl többé, immár nyugodt
és méltóságteljes, uralja a szituációt.
Mi, a nézők, láttuk a kezet is, amely előbb fel akarta
venni, majd visszarándult, amikor észlelte a csésze
ellenállását. Mindezek a részletek – arra az időre,
mialatt felfogta őket – sokkal fontosabbakká váltak
a közönség számára, mint a nők, azok kapcsolata
meg a lelkiállapotuk. A csésze a szemünk láttára,
az érzékeink számára alakult át, egy cselekmény
szubjektumává vált, mi pedig egy animáció-folya-
matot éltünk meg. A csésze nem kellék és nem is
tárgy. Hanem egy dolog. Ennél fogva a dolog fogalma
nem csupán egy tárgyra, egy ügyre vagy egy objek-
tumra érvényes, hanem „minden olyan valamire,
amely ilyen vagy olyan megítélés szubjektumává
válhat.” (Brockhaus Enciklopédia) Vagyis a dolog
eltérő módokon adódó minőségek dialektikus rend-
szereként szerveződik, amennyiben a színpadi kom-
munikációban betöltött funkciója megkívánja azt.
Az előző példák a porceláncsészével a jelentésadás
valamennyi, színjátékként emlegetett kommunikációs
folyamat során kialakuló többrétűségét hivatottak
illusztrálni.
Az, amit én „a dolgok színházának” nevezek, min-
denekelőtt nem programadásként értendő. Ez egy
fölérendelt fogalom – egy hatalmas zárójel.
Az élőszínészi-, táncos, zenés és valamennyi, köztes
terekben megjelenő színházi formák mellett létezik
olyan is, amely mindezeket a jelenségeket összefogja,

s amelynek a legfőbb érzéki alkotóeleme valami
dologi. Bábszínház, figuraszínház, tárgyszínház, anyag-
színház, animációs színház, árnyszínház, képszínház
– mind-mind olyan megjelölések, amelyeket
az ember időről időre hall és ismerni vél. Elnevezések,
amelyeket szándékosan választottak ki és adtak meg,
azért, hogy az alkotó intencióit kifejezésre juttassák.
Az egyes nevek az ember színházi tevékenysége és
a tárgyi világ közti, e tevékenység bemutató funkció-
jában kifejeződő találkozásra hívják fel a figyelmet.
Az ilyesfajta találkozás pedig egy kommunikációs
folyamatot generál, amelyben az egyik fél addig nem
tapasztalt kifejezőerőt kap a másiktól.
És mégis, a nevek jelzésként működnek a nézők
számára, azok ugyanis figyelmüket a hatásokra,
a kifejezésmódokra és a kijelentésekre próbálják
összpontosítani, amelyek azonban így nem csupán
a színész hatáskiváltó eszközei.
A megjelenítés – térben és időben lezajló folyamat
lévén – a dolgok színházában is az előadó, vala-
mint a társai ügye. A dolgoknak az előadásba tör-
ténő bevonása – mivel a dolgok tulajdonságai
(gravitáció, materialitás, konzisztencia, mechanika
stb.) által a testté válás velejárójává, mi több, meg-
határozójává válik – mozgásba lendíti a nézők fan-
táziáját. Azét a nézőét legalábbis, aki arra törekszik,
hogy észleléseinek értelmet adjon, hogy megértse
azokat. A dolgok fizikai tulajdonságai, legyenek bár
az  alakításra, ábrázolásra szabottak, ahogy
az a báboknál, a figuráknál, az installációknál meg-
figyelhető, vagy készen kapottak, mint a természet
alkotásai, vagy a mindennapok tárgyai esetében,
ingereket, valamint asszociációkat ébresztenek,
ismereteket és érzelmeket hoznak működésbe.
A dolgoknak mintegy életrajza lesz, s ezek a bio-
gráfiák különféle kontextusokkal gazdagítják azok
közvetlen hatását, feltárják lényegiségét.
Az előadó/bábjátékos érintkezése a dolgokkal
(bábokkal, tárgyakkal, anyagokkal és még sorolhat-
nánk) egyenértékű azok tulajdonságainak egyfajta
transzformációjával, méghozzá a vágyott kifejezés,
a szándékolt közvetítés értelmében. A dolgok játé-
kosa bizonyos tekintetben a dolgok és az őket
figyelő közönség közti tolmáccsá válik. A kapcso-
lódás HOGYANJA, vagyis az előadó tulajdonképpeni
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tevékeny-voltameghatározza a néző észlelését,
a MIJE (vagyis a tárgya) pedig a cselekvés és a cse-
lekvővé válás közötti feszültségből, a szubjektum
és az objektum játékbeli viszonyából keletkezik.
Ha egy színjátékba bekerül vagy belekeveredik,
a dolog (legyen az báb, tárgy, videó-projekció, fény,
árnyék, anyagszövet és így tovább) az előadó és
a figura között eredetileg fennálló viszonyt alakítja
át. Ahogy a színész önnön átváltozási lehetőségeire
van utalva, úgy a bábjátékos (a dolgok által játszó
játékosként) az átváltoztató képességére hagyatkozik.
Az előadó figyelmének kiterjesztése a birtokolt tel-
jesség anyagként – a testté válás anyagaként – tör-
ténő alkalmazásáról egy tárgy átváltoztatására, elide-
genítésére, különlegessé tételére, a befogadóban
vizuális észlelőképességének intenzívebb előhívását
eredményezi. Hiszen a viszonyok megváltozása
elsődlegesen a tekinteten keresztül, azok által válik
rögzíthetővé. A dolgok színháza tehát szükségkép-
pen egyfajta fokozott képszerűséghez kötött. Ez
nem jelenti azonban, hogy a színpadképek mennyi-
ségét és telítettségét fokozni kell. Inkább azt jelenti,
hogy a megjelenítések – a testté válások – folya-
matokként inkább képszerűek, mivel ez teremti meg
a kommunikációban fellépő lehetőségeiket.
A kép, ahogy én értelmezem, átveszi az ön-mozgó
cselekvő figurák feladatát. Térbeli-tárgyi jellege
viszont rendkívül különböző lehet. Lehet szó egyéni
bábról vagy figuráról, de akár különféle anyagokból
összeszerelt térbeli vagy sík installációról is. Az eltérő
módokon kialakított képek alkalmazása döntően
meghatározza a dolgok színjátékának strukturáló-
dását. Minél erőteljesebben szóródik szét egy dolog
által a figura-lét reprezentatív funkciója együttható
dolgok sokféleségére, annál jelentékenyebben for-
dul át a színpadiasság egyfajta képiségbe, és annál
döntőbbé fog válni a szemlélő pozíciója a hatások
fókuszában.
A dolgok színháza a változást (az átváltozást
és/vagy megváltozást) játékként, kommunikációs
interakcióként tematizálja és jeladássá formálja,
ami pedig jelfogadást vált ki.
A képileg történő közelítés kreatív folyamatként
zajlik le, az előadó elidegenedik, mialatt aktívan
eldologiasítva magát tudatosan, az ügynek – a dol-

gok játékának – megfelelően a színpadi események
hátterébe lép vissza (akkor is, ha mindeközben
nem szűnik meg irányítani azokat) annak érdeké-
ben, hogy lehetővé tegye a szubjektummá válást
egy dolog számára.
Kiváltképp a játékosnak a dolgokkal való érintke-
zésben gyakorolt különös koncentrációjától vezérelt
befogadói figyelem az, ami biztosítja az animáció,
a dolgok részére történő lényeg-kölcsönzés leg-
fontosabb bázisát. Ezek után ők, a dolgok veszik
át és folytatják a játékot, a játékost/embert pedig
egyenjogú partnerként integrálják.
Ahogyan egy dolgokból álló képi kompozíció átve-
heti a megjelenítő funkciót egy eszme, egy vízió,
egy közlés testté válásának folyamatában, úgy
az előadónak módjában áll elhagyni a képet és
„mindössze” manipulátorrá válni, ahogyan az a tra-
dicionális bábjátékban zajlik, illetve az is, hogy
ügyesen egyesítve a kettőt, úgyszólván maga is
dologként jelenjen meg a többi dolog között, aho-
gyan az gyakorta látható az úgynevezett nyitott
játékmódban.
Az ilyesfajta művészi beállítottságot, amelyet a ben-
nünket körülvevő tárgyi világgal szembeni alázat
jellemez (olyan szó ez, amelyet Ray Nusselein szí-
vesen használt), én egy olyan belső képességnek
tekintem, amely a játékos személyiségének különös
vitalitásában és tehetségében gyökerezik. Az a fajta
éberség ez, amellyel a tárgyi világot, annak formáit
és üzeneteit észleli és a közönség számára tol-
mácsolni képes.
A külső alkalmasságok, a dolgokkal való kapcso-
latfelvétel, valamint bánásmód képessége kifej-
leszthető, ez a belső adottság azonban nem. Ha
jelen van, akkor érzékelhető és boldogító.

Fordította: Goda Móni

In.: Silvia Brendenal (szerk.): Animation fremder
Körper. Über das Puppen-, Figuren- und Objekt-
theater. Theater der Zeit, Berlin, 2000. 70–73. o.

„A kötetismertető és a fordítás az Emberi Erőforrások
Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült”


