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“Actually everything I do is puppet theater. My films, my graphics, my collages, my ceramics, my
objects – in a word, everything – is rooted in that infantile worldview that is embodied in the
symmetrical stage setting of the puppet theater and the small figures hung on strings. Over time,
of course, this relationship has taken on a symbolic meaning. “For a small child, the puppet
theater is an alternative to the world of adults. Here problems can be transferred and solved that
are unsolvable in real life. In addition, the child controls this world; hence this world was created
to fulfill his/her dreams. This is the space where whatever was ‘impossible’ and incompatible
with ‘good manners’ becomes reality. In fact, it is thanks to my childhood experience with puppet
theater that today I’m able to realize the dreams that once seemed unachievable. And this is
perhaps the main ‘profit’ of that decisive encounter.  “One of my favorite themes – as a matter of
fact, the most common one – is the origin of manipulation in this child’s play; a child who is ex-
posed to puppetry soon recognizes that the strings not only serve to move the puppets, but can
also decide the fate of each animated figure represented by the puppets. Consequently, he con-
trols their destiny. From here, it’s only a tiny step to the thought of whether someone is leading
us just as fatefully and manipulating us at their whim. And in this way, fundamental questions of
human existence emerge in the child’s awareness of puppetry, questions about devotion and
obedience on the one hand and freedom and rebellion on the other.” (Jan Švankmajer)
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A párbeszéd lehetősége, 1982
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Egy Marie-Basti-ból való lepsa1 meséli: „Ha
az ember álmában meglátja, hogy egy fonal
ereszkedik le hozzá, úgy kell értenie ezt a jel -
adást, mint az egek parancsolatát, hogy váljon
sámánná (legyen Bong-thing vagy Mun). Azok-
nak, akiket ily módon kiválasztottak, engedel-
meskedniük kell, és a sámán küldetésének kell
szentelniük magukat.” (Mircea Eliade2)
A bábok szilárdan lehorgonyoztak az én mentális
morfológiámban, s ezért munkásságomban újra és
újra úgy térek vissza hozzájuk, mint olyasmihez,
ami valamiféle bizonyosságot jelent számomra
a környező világhoz való viszonyomban. Általában
valamiféle fenyegetettség pillanataiban fordulok fe-
léjük. Ugyanis ily módon teremtem meg gólemeimet,
melyeknek meg kell védeniük a valóság pogromjaitól. 
Amikor nyolcéves voltam, apámtól bábszínházat
kaptam karácsonyra: miként előfordulnak bizonyos
találkozások olyan személyiségekkel, akik fatális
változást hoznak az életünkbe, hasonló találkozások
lehetségesek olyan tárgyakkal vagy környezettel,
amelyek életünk végéig vagy legalábbis hosszú
időn át befolyással lesznek gondolkodásunkra, al-
kotómunkánkra, életünkre. S az ajándékba kapott
bábszínház éppen ilyen meghatározó találkozást
jelentett. Klasszikus családi bábszínházról volt szó
kőnyomatos és furnérlemezre ragasztott, majd lomb-
fűrésszel kivágott illusztrációkkal. S felgöngyölhető
piros függönnyel, dróttal és zsinórral mozgatott bá-
bokkal: kicsi gipszfejeik voltak, kezecskéik és lá-
bacskáik pedig tarkára festve. S mindehhez báb-
játékokat tartalmazó, Schweigstil3 és mások által
írt vékony könyvecskéket kaptam. Attól kezdve

egész eddigi munkásságom ennek a találkozásnak
a szemszögéből mérlegelhető. Tulajdonképpen min-
den, amit csinálok, bábszínház. Filmjeim, grafikáim,
kollázsaim, kerámiáim, objektjeim, egyszóval minden
abban az infantilis világlátásban gyökerezik, amely
a bábszínház szimmetrikus díszletű színpadában
és a zsinórokra függesztett kicsi alakokban ölt testet.
Az idő folyamán ez a viszony természetesen szim-
bolikus jelentést kapott.  
A bábszínház világa a kisgyerek számára a felnőttek
világának alternatíváját jelenti. Ide viheti át s itt old-
hatja meg azokat a problémákat, amelyekkel a való
életben nem tud megbirkózni. Ráadásul ő uralja
ezt a világot, ennélfogva ez a világ azért jött létre,
hogy megvalósíthassa képzelete álmait. Ez az a tér,
ahol valósággá válik, ami „lehetetlen” és össze-
egyeztethetetlen a „jólneveltséggel”. Tulajdonképpen
a bábszínházzal szerzett gyermekkori tapasztalatnak
köszönhető, hogy ma a megvalósíthatatlannak
látszó álmokat is meg tudom valósítani. S annak
a meghatározó jelentőségű találkozásnak talán
ez a legfőbb „hozadéka”. 
A Schwarzewald úr és Edgar úr utolsó trükkje, a Ko-
porsósdi, a Don Juan, a Valami az Alice-ból, a Fa-
ust-lecke4 – mindegyik tiszteletadás a szóban forgó
infantilis megszállottságnak. S kedvenc témáim
egyike – voltaképpen a leggyakoribb –, a manipu-
láció is ebben a gyerekjátékban leli eredetét –
a bábjátékossá változott gyermek ugyanis hamar
felismeri, hogy a zsinórok segítségével nem csupán
mozgatni képes a bábokat, hanem dönteni is tud
az egyes bábok által megelevenített alakok sorsáról.
Következésképp ő irányítja a sorsukat. Innen pedig

Jan Švankmajer 

A  BÁBSZ ÍNHÁZ  APOTEÓZ I SA

1 Indiai népcsoport tagja. 
2 Mircea Eliade (1907–1986) román származású, román, francia és angol nyelven alkotó regényíró, vallástörténész,

vallásfilozófus, kutatói szakterületének világviszonylatban is kiemelkedő tudósa. 1950-től a chicagói egyetem tanáraként
tevékenykedett. Idézet M. Eliade könyvének Sámán zsinórja c. fejezetéből.

3 Bohumil Schweigstil (1875–1964) cseh bábjátékok szerzője volt a múlt század első felében. 
4 Poslední trik pana Schwarcewaldea a pana Edgara (1964), Rakvičkárna (1966), Don Šajn (1970), Něco z Alenky (1988),

Lekce Faust (1994).
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Koporsósdi (Punch és Judy), 1966

Faust-lecke, 1994
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Valami Alízból, 1987
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A sztálinizmus vége Csehországban, 1990

Jan Švankmajer a Faust-lecke díszlete, bábjai között
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már csak egy apró lépés kell ahhoz a gondolathoz,
vajon nem vezet-e bennünket is valaki ugyanilyen
végzetesen, nem manipulál-e szeszélye szerint.
És ily módon a bábjátékos gyermek egyszeriben
az emberi lét alapvető kérdéseire bukkan – olya-
nokra, mint egyfelől az odaadás és engedelmesség,
másfelől meg a szabadság és a lázadás. 
A báb és az őt mozgató zsinórok vagy drótok, mint
az emberi sors, mint az ember és a felette álló, va-
lamint a sorsát meghatározó hatalom analógiái
a különböző vallásokból és mítoszokból is ismertek. 
Platón például a következőket írja a Törvényekben:
„Tegyük fel, hogy mi, élőlények, valamennyien isten
alkotta bábok vagyunk, akár csak játékszerül az is-
tenek számára, akár komoly céllal; ezt sohasem
fogjuk felismerni, annyit azonban tudunk, hogy
a bennünk lakozó szenvedélyek, mint valami fonalak
vagy zsinórok rángatnak bennünket, és ellentétes
természetük folytán egymással ellentétes cselekvések
felé húzgálnak, és ezen dől el erény és bűn.”5

„A brahmanizmus szerint a Teremtés abszolút nem
különül el a Teremtőtől: köldökzsinórral kapcsolódik
hozzá. S ez fontos, mert a három világ lényei nem
«szabadok», és nem is lehetnek azok. Nem mo-
zoghatnak saját akaratuk szerint. A teremtőhöz kö-
tődő fonal életben tartja őket, de függnek is tőle.”
„A zsinór avagy a láthatatlan fonal képe néhány
kiválasztott egyén kivételes paranormális tapasz-
talatának az eredménye volt, vagy pedig az emberi
fantázia terméke; magasabb szférákkal kötötték
össze az embert, és példaszerű emberi állapotok
kifejezését szolgálták; az indiai bölcselet a láthatatlan
fonal képét vagy azért használja, hogy jelezze az át-
man6 lényegét, vagy leírja általa az isten és te-
remtményei közötti kapcsolatokat; Indiában, Gö-
rögországban és az ókori Európában azért is éltek
a fonal képével, hogy általánosítva fejezzék ki
az emberi sorsot (»az élet fonala«: az istennők, akik
a sors fonalát fonják7), a világi, földi élet szövetét

(karma), illetve a »rabszolgaságot». Az egymással
rokon képek mindegyik csoportja a mágia vagy
a halál általi «megkötöttséget» fejezi ki.
Ahogy láttuk, a fonal nem csupán az ég és a föld
közötti kapcsolat szemléltetésének eszköze, hanem
kulcsfontosságú kép is egyben, és a kozmikus élet,
az emberi lét és sors fölötti elmélkedésben a meta-
fizikai megismerést, tágabb értelemben pedig a titkos
megismerést és a mágikus képességeket jelenti.”8

A gyermek-bábjátékos tehát valójában sámán, isten
és teremtő. Nagy mozgató, de ugyanakkor bírája is
azoknak az alakoknak, melyeket manipulál. Eközben
viszont az ő tettei felett lehetetlen ítélkezni, az ab-
szolútumot képviselik. Ez tökéletesen megfelel az én
„nekrofíliámnak”, ti. annak a szükségletnek, hogy
élőkként bánjak az élettelen dolgokkal, s így elke-
rüljem a sebet okozó kapcsolatokat. Aztán közöm-
bös, hogy a tárgyakat hagyományos zsinórok, vagy
filmes animáció révén keltjük életre. 
Talán az összes gyermekbetegségen átestem. A skar-
lát annyira legyengített, hogy az anyámnak tolóko-
csiban kellett ide-oda cipelnie, és a többi gyereknél
csak egy évvel később mehettem iskolába. Ráadásul
szorongásos voltam, zárkózott és nem kommuni-
káltam; az iskolában passzívként viselkedtem, túl-
tengett bennem az erotika, a fejem tele volt infantilis
képzelgésekkel, amelyek megvalósíthatatlanok voltak.
Egy ilyen gyerek számára nincs nagyobb szerencse
a bábszínháznál: micsoda rendkívüli lehetőség min-
den lehetséges kompenzációra! Ráadásul a báb-
színház azt az érzést váltja ki az emberből, hogy
szembeszállhat az egész világgal, és bosszút állhat
rajta. Vagy ahogy a Smaragdtábla mondja: „Ami
lent van, ugyanaz, mint ami fent van.” Következés-
képp: ami lent van (a bábszínház), odafent is meg-
van (a való élet). S ha valaki a bábszínház (és
a világ) iránti gyermeteg viszonyát a felnőttkorba is
átörökíti, rájön, hogy tulajdonképpen minden, amit
gyerekjátékai során kigondolt, a felnőtt életében is

5 Platón: Törvények, Atlantisz, 2008, 46. o.; Kövendi Dénes fordítását átdolgozta Bolonyai Gábor.
6 Szanszkrit kifejezés, több értelme is van: kontextustól függően egyaránt jelentheti az ént, a lelket, a világlelket, az önvalót,

de a testet is, illetve a testben jelen lévő felsőbb erők és hatalmak együttesét.
7 Utalás a görög mitológiában Moirákként, a rómaiban Párkákként ismert sorsistennőkre, akik az ember életének fonalát

fonják, kimérik és elvágják. 
8 Az idézetek Mircea Eliade Zsinórok és bábok című tanulmányából valók.
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szinte hajszálpontosan működik, bár a szereplők
kezén nincsenek zsinórok és fejükből nem csüng
drót: egyébként azonban úgy viselkednek, mintha
mindkettő megvolna; de ha a fejük felett nem
látszik a „mozgató” keze, azt máshol kezdjük el
keresni. S arra a felismerésre jutunk, hogy ez a kéz
a legkülönbözőbb formákat öltheti: egyaránt lehet
tévéképernyő, óriásplakát az út szélén vagy rend-
őr-egyenruha.  
Mindemellett furcsa, hogy a bábszínház az emberek
többsége számára valami pejoratívat jelent: pap-
rikajancsik színháza, semmi több. Ez a magatartás
talán abból fakad, hogy a népi bábjátékosok elő-
adásaikban a nagy színházat utánozták, és az ösz-
szehasonlítás komikus végeredménnyel járt. Meg-
lehet, itt épp az a körülmény játszik szerepet, hogy
a bábszínházat leggyakrabban a gyerekjátékokkal
kapcsolják össze, s a felnőttek többsége úgy tekint
a gyerekkorra, mint valamire, amin túlléptek, és
ami csak afféle előkészület volt a felnőttkorra.
Ebből kifolyólag a legjobb esetben is csak egy el-
néző mosolyuk van a bábszínház, a gyerekkor jel-
képe számára. Ahogy látható, a „lenti” és a „fenti”
a bábszínház esetében is „végtelenül” közel van
egymáshoz. 
Tizenhat éves koromban felvettek a Křižovnická
utcai Iparművészeti Szakközépiskolába, Lander9

tanár úrnál bábokat s díszleteket terveztem és ké-
szítettem. Húszévesen felvettek a DAMU10 bábmű-
vészeti tanszékére, ahol mozgattam és rendeztem
is a bábokat, és akciókat eszeltem ki számukra.
Huszonhat éves koromban a Semafor Színházon11

belül megalapítottam a Maszkszínházat, melynek
keretében a klasszikus bábművészeti megoldásokat
kiegészítettük a fekete színház és a világító festéket
alkalmazó látvány technikájával. Harmincévesen
leforgattam első animációs filmemet.

A bábszínház iránti viszonyomnak köszönhetően
sosem vágtam rá az ajtót a gyermekkoromra. Itt
található a játékosság alapelvének forrása; minden
munkám erre épül. A bábszínháznak köszönhetően
elmondhatom, hogy gyerekkoromat nem tekintem
olyan időszaknak, amely már rég mögöttem van.
(1998)

Fordította: G. Kovács László.
A jegyzeteket írta: Balogh Géza 

Az írást az Analogon című szürrealista folyóirat
1998-ban megjelent 22. száma nyomán közöljük
(89–90. o.). A szöveget szerzője a Cesty spasení
(Az üdvözülés útjai) című, 2018-ban megjelent köny-
vébe is besorolta.

09 Richard Lander (1904–1982), bábtervező, grafikus, a prágai Művészeti Akadémia tanára.
10 DAMU: Divadelní fakulta akademie múzických umění – A Múzsai Művészetek Akadémiájának Színházművészeti Kara;

itt alakult meg 1953-ban a világ első bábművészeti tanszéke. A kar a prágai Színház-, Film- és Zeneművészeti Akadémia
(AMU) részeként tevékenykedik.

11 Az 1959-ben létrejött prágai Semafor Színház többek között arról nevezetes, hogy igen sok műfajt ölelt fel, és fontos
szerepet játszott az 1960-as évek kulturális fellendülésében.
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A Fajankó (Ottóka), 2000


