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Jan Švankmajer

Luis Orozco Pérez portrészobra Jan Švankmajerről
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Faust-lecke, 1994 (Sz.: Petr Čepek)

Kiállítás Švankmajer báb-szereplőivel
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Balogh Géza 

EGY  SZÜRREAL I STA  F I LOZÓFUS :  
J AN  ŠVANKMA J ER

Legjelentősebb műve, a Faust-lecke főhőse, Petr
Čepek1 a film elején kvarglit eszik. Hatalmas ét-
vággyal, jóízűen zabál. Mintha a világot akarná fel-
falni. Szinte érezzük a kívánatos sajt átható illatát.
Összefut a nyál a szánkban. A jelenet elképesztően
naturalista. A kamera ráközelít a kapkodva megterített
asztal tárgyaira. Švankmajer filmjeiben egyenlő
súllyal kelnek életre a rekvizitumok, a bábok és
az élő szereplők (vagy ha tetszik, fordított sorrendben:
az élő szereplők, a bábok és a rekvizitumok). Egy
zsinóron mozgatott marionett kilép a valóságos
prágai utcára. A poros padláson egy agyagtömb
gurulni kezd, fejjé formálódik, a bábfej átalakul
a színész arcává. Švankmajert a valóság és a mű-
vészi alkotás közötti átjárás lehetősége érdekli.
Hiszi, vallja és bizonyítja, hogy a különféle látványok,
a hétköznapok tárgyai és a képzőművész teremtette
világ egyfajta új minőséggé tud összeállni. Mert
a film mindenre képes. A zsinóron mozgatott báb
kirohan az utcára, de már önálló életet él: nincsenek
zsinórjai. Az életre kelt bábfigura elvegyül az emberek
között, de közben hús-vér embernek kell álcáznia
magát, nehogy észrevegyék, hogy báb. Ilyenkor
néha mimikája is van a különös homunkulusznak.
Pedig fölösleges az aggodalom, a parkban sétáló

szerelmespárok, kismamák és a többi járókelők
észre sem veszik a különös lényt. 
Épp ilyen magától értetődő, hogy a nagyördög po-
fájából kipotyogó kisördögök darabokra cincálják
a nagyangyal szájából kibukfencező kisangyalokat.
Nem marad más utánuk, csak egy halom papír-
hulladék. Meg a nagy humbug, a vérszerződés.
Azon sem csodálkozunk, hogy a Faust-báb karjából
„valódi” vér folyik.
Az itt következő írás szerzője, Jan Švankmajer (1934)
cseh képzőművész és filmrendező 1958-ban fejezte
be tanulmányait a prágai Művészeti Akadémia Szín-
ház Főtanszakának bábművészeti tanszékén. Már
a vizsgarendezésével nagy feltűnést keltett: Gozzi
A szarvaskirály című meséjét alakította át saját gro-
teszk-szürrealista látásmódjához. Az előadás egy-
szerre volt gyermekien naiv, mulatságos és mélyen
filozofikus. 
1960-ban a Semafor2 Színháznál megrendezi Kő-
kemény fejek3 című maszkos szürrealista kompo-
zícióját, valamint egy Faust-játékot4 és Az árnyék-
gyűjtő5 című bábjátékot. Közben megismerkedik
Vratislav Effenbergerrel,6 a cseh szürrealizmus tilalmi
listára került teoretikusával. Részt vesz Emil Radok7

Faust-filmjének munkálataiban, ami egész további

1 Petr Čepek (1940–1994) a cseh új hullám kiemelkedő színésze, a világhírű prágai avantgárd színház, a Činoherní klub
alapító tagja. Ígéretes pályájának korai halála vetett véget. A Faust-lecke főszerepéért neki ítélt Cseh Oroszlán-díjat már
nem vehette át. 

2 Ma már hazájában is kevesen tudják, hogy a még mindig népszerű cseh avantgárd zenés színház eredetileg hét
különböző műfajt fogadott be, az elnevezése pedig nemcsak az utcai jelzőlámpára utal, de egy rövidítést rejt: SEdm
MAlých FORem, azaz hét kis forma. 

3 Škrobené hlavy
4 Johannes doktor Faust, 1961
5 Sběratel stínů, 1961
6 Vratislav Effenberger (1923–1986) szürrealista költő, teoretikus. 1954-ben eltávolítják filmgyári állásából, munkás, majd

éjjeliőr. Később színházi dramaturgként dolgozik. 
7 Emil Radok (1918–1994) rendező, dramaturg. 1958-ban készült Faust-filmje 19. századi cseh marionettfigurákkal és

korabeli díszletekkel rekonstruál egy képzeletbeli vásári bábjátékot.
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Koporsósdi (Punch és Judy), 1966

Don Juan, 1970
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pályájának alakulására döntő hatással van, akárcsak
asszisztensi közreműködése a nagy szenzációt
keltő Laterna magica első produkcióiban.8

1964-ben kerül sor első rövidfilmje, a 14 perces
Schwarzewald úr és Edgár úr utolsó trükkje 9 elké-
szítésére. Ezt két cseh vásári bábjáték-ihlette kom-
pozíció, a Koporsósdi10 és a Don Juan11 követi.
Előbbi kesztyűsbábokkal, utóbbi marionettekkel.
Mindkettőt a krumlovi barokk kastélyban veszik fel.

További rövid bábfilmjei, A lakás12, a Csendes hét
egy házban13, Az otrantói kastély14, a Leonard nap-
lója15, A párbeszéd lehetősége16, a Sötétség, fény,
sötétség,17 A sztálinizmus vége Csehországban18

közben és után négy egész estés animációs filmet
tervez és rendez: a Lewis Carroll regényei nyomán
készült Valami Alizból-t19, a Faust-leckét20, a cseh-
svájci-brit koprodukcióban készült, pornográfiával
kacérkodó A gyönyör összeesküvőit21 és a Cseh

08 Ez utóbbit ekkor még a korszak legjelentősebb cseh rendezője, Alfréd Radok (1914–1976) állítja színpadra, de fivére,
Emil Radok is meghatározó alkotótársa.

09 Poslední trik pana Schwarzewalda a pana Edgara, 1964
10 Rakvičkárna, 1966
11 Don Šajn (1970)
12 Byt (1968)
13 Tichý týden v domě (1969)
14 Otrantský zámek (1973)
15 Leonardův deník (1972)
16 Možnosti dialogu (1982)
17 Tma, světlo, tma (1985)
18 Konec stalinizmu v Čechách (1990)
19 Něco z Alenky (1987)
20 Lekce Faust (1994) 
21 Spiklenci slasti (1996)

A gyönyör összeesküvői, 1996



B Á B  É S  H A GYO M Á N Y10

A párbeszéd 
lehetősége, 1982

Oroszlán díjjal kitüntetett Fajankót22. A prágai szür-
realisták tevékenységében 1969 óta vett részt. Kol-
lázs- és tárgyciklusai (1972–73) után 1974-ben vizsgálni
kezdte a tapintás és látás közötti össze függéseket:
„tapintanivaló” tárgyakat készített. Világszerte több
mint kéttucatnyi kiállítása volt, többnyire feleségével
együtt. Felesége, Eva Švankmajerová (Dvořáková,
1940–2005) maga is neves szürrealista képzőművész
volt, és szintén a prágai Művészeti Akadémia báb-
tanszékén végzett. Lányuk, Veronika (1963) és fiuk,
Václav (1975) filmrendező. Valamennyien rendszeresen
részt vettek apjuk filmjeiben. 
Azt olvastam valahol, hogy igazán jó Faust-feldolgozás
még nem született a filmművészetben. Kettőt kivéve:
Emil Radokét és Jan Švankmajerét. Ebben a meg-
állapításban alighanem az is fontos szerepet játszik,

hogy Prágában nagyon otthonosan mozog az ör-
döggel lepaktáló doktor. Az „igazi” Faust-ház a cseh
néphit szerint a Skalkán állott, a marhapiac végében,
szemben a Szláv Kolostorral. Alois Jiráseknél olvas-
hatunk róla majdnem-hiteles szörnyűségeket. „Bűvölt,
varázsolt, de semmi nem segített rajta. Az ördög
nem tágított tőle, megragadta, nem engedte el a kar-
mai közül, és mivel még mindig védekezett, kirontott
vele a házból, de nem az ajtón, hanem a mennye-
zeten keresztül. Faust hát úgy aratott, ahogy vetett:
eladta magát az ördögnek, s az ördög elvitte.”23 Azt
mondják, sokáig mutogatták a látogatóknak elret-
tentésül a repedést a mennyezeten, ahol a bűnös
lélek a pokolba távozott. Švankmajer is megmutatja
a nézőknek mindjárt a film elején, örök tanulságul.
A Faust-leckéhez még egy hátborzongató titok

22 Otesánek (2000)
23 Alois Jirásek: Régi cseh mondák. Európa Kiadó, Bp., 1954. 43. Zádor András fordítása.
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This article serves as an introduction to the essay The Apotheosis of the Puppet Theater. It gives
a brief account of the career of the renowned Czech aniation filmmaker, Jan Švankmajer, from his
college years to world fame. 
The author writes, “In Švankmajer’s films, props, puppets and live actors are of equal importance.
A marionette on a string steps out into a real street in Prague. And the strings are gone! In a dusty
attic, a ball of clay begins to roll, it becomes a head which is transformed into a human head
and is soon transfigured into the actor’s face. Švankmajer is interested in the transition between
reality and artistic creation. He believes, as he states and he proves, that it is possible for a qua-
litatively new world to coalesce out of different visual elements, including everyday objects and
those created by the visual arts.”

A  S U R R E A L I S T  P H I LO S O P H E R :  J A N  Š VA N K M A J E R

Faust-lecke, 1994 (Sz.: Petr Čepek)

tapad: a film díszbemutatóján a főszereplő már
nem volt jelen. Petr Čepek két héttel korábban meg-
halt. Igaz, a forgatás idején már súlyos beteg volt.
A legenda mégis tovább gyűrűzött. A szürrealista
filozófus talán túl messzire merészkedett – mondták

a fejcsóválásra mindig kész földhözragadt halandók. 
A valóság beleszólt a legendába. A filozófiai kérdés,
a valóság és a műalkotás közötti átjárás, amely
egész pályafutása során annyira foglalkoztatta
Švankmajert, most az egyszer bosszút állt.


