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Az élettelen figurák „valószerű” életrekeltését imi-
táló művészeti produkciók már a múlt század 
utolsó évtizedei óta változatos alternatívákat kínál-
nak a „báblétet” jelentő játéktér kiterjesztésére. 
A tárgyat partnerként kezelő játék az esetek több-
ségében egyszerre váltja ki a (szinte) maradéktalan 
összeolvadás és a (majdnem) teljes elkülönülés il-
lúzióját. Az animált tárgy jelenlétének intenzitását 
nem egyszer a mögüle kilépő és többé már nem 
hatalomként, hanem sokkal inkább közvetítő 
csatornaként funkcionáló szerepjátszó pozíció-
váltása erősíti. 
Azokban a báb-, marionett-, tárgy- vagy figuraszín-
házi előadásokban, amelyeket Paul Piris nyomán 
a „manipulacting” szóösszetétellel jelölhetünk, kü-
lönös módon a báb is emberszerűvé és a bábos 
is bábszerűvé válik. A játékos azzal együtt, hogy 
előlép, bizonyos értelemben továbbra is „elmasz-
kírozva” teszi láthatóvá magát, a báb pedig eleven 
emberi testrésszel töltődik fel. A nézőben az a be-
nyomás támad, hogy szerepcsere zajlik. Ám volta-
képpen báb/tárgy és mozgató/személy egyike sem 
lesz más, mint ami. Mégis bekövetkezik valamiféle 
elmozdulás: báb és mozgató személy létmódjuk 
tekintetében közel azonossá válnak. 
Az efféle játékot űző alkotók megnyilatkozásait ol-
vasva úgy tűnik, hogy az „ön-bábosítás”, valamint 

a „báb-énesítés” folyamatai során a mozgatott 
bábu, mint a mozgató test – a mozgatást irányító 
tudat részleges kihelyezésének céljából történő – 
kiegészítése nyer értelmet. Nicole Mossoux például 
a bábbal való játék során táncművészként átélt 
testtapasztalatot „a test meghosszabbításaként” írja 
le1 és a projekció jelentőségét, illetve a kiterjesztést 
végző bábtestnek önálló, belső életet kölcsönző 
„vitális pont”2 létrehozásának és kijelölésének 
a szükségességét hangsúlyozza. A báb elevensége 
– mivel nem a tárgy önnön létéből ered – kiter-
jesztésként képződik meg. A játékos testéből ér-
kező életenergia a bábtárgyon keresztüláramlik, 
a mozdulatai átalakulnak, aminek folytán az élet-
telen matéria vitalitással telítődik. A bábjáték során 
nem egyéb zajlik ugyanis, mint a játékos-szubjek-
tumtól származó elevenség bábtárgyra történő át-
vitele, kiterjesztése. 
Számos elméletalkotó, többek között Stephen Kaplin 
is felfigyelt arra, hogy egy szerepjátszásra alkalmazott 
tárgyi kellék attól a ponttól tekinthető bábnak, ha 
az előadó / játékos és a szerepet alakító tárgy „ab-
szolút kontaktusba” lép egymással, s ennek ered-
ményeképpen a báb saját „nehézkedési központra” 
[center of gravity] tesz szert.3 Ez pedig azt feltételezi, 
hogy a mozgató súlypontja a saját testén kívülre ke-
rüljön.4 A súlyponteltolás sikere tehát nem másban 

Goda Móni 
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1 Ld. http://mossoux-bonte.be/en/documents (Utolsó megtekintés: 2021. május 31.) 
2 Ld. Paul Piris Nicole Mossoux-val készült interjúját. In uő: The Rise of Manipulacting. The Puppet as a figure of the Other 

[Phd. Central School of Drama and Speech, University of London, 2011. Függelék, 242–249. o. 
3 Stephen Kaplin: „A Puppet Tree” In John Bell (Ed.): Puppets, Masks and Puppet Performances. The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, 2001. 18–25. o., itt: 23. o. 
4 Ld. gyakorló bábjátékosok írásait, pl. Florian Feisel Raus aus der Mitte! Wie das Verschieben des Schwerpunktes Platz für 

fremde Körper schafft című közleményét. In Markus Joss – Jörg Lehmann (Hg.): Theater der Dinge. Puppen-, Figuren- und 
Objekttheater. Theater der Zeit, Berlin, 2016. Ld. magyarul: A dolgok színháza. Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
Budapest, 2019. 264–282. o. Fordította: Lázár Helga.
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05 Ld. Németh Antal: „A bábjátékos művészete”. In Tarbay Ede (Szerk.): Bábesztétikai szöveggyűjtemény. Népművelési Pro-
paganda Iroda, Budapest, 1980. 14–18. o. itt: 17. o. sk. 

06 Ld. Paul Piris: „The Co-Presence and Ontological Ambiguity of the Puppet”. In Dassia N. Posner, Claudia Orenstein, John 
Bell (Ed.): The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance. Routledge, New York, 2015. 30–42. o. itt: 37. o. 

07 A felsorolt alkotók kivétel nélkül professzionális táncos képzettséggel is rendelkeznek. 
08 A technikáról ld. Lábán Rudolf írásait, pl. Uő: Koreográfia. L’Harmattan, Budapest, 2008. 
09 Ld. Jan Mrázek: Phenomenology of a Puppet Theatre: Contemplations on the Art of Javanese Wayang Kulit. KITLV Press, 

Leiden, 2005. 35. o. 
10  Claire Heggen 1975 óta vezeti a Yves Marc-kal közösen alapított Théâtre du Mouvement társulatot. Pantomimot, valamint 

esztétikát tanult, s tanít ő maga is. 
11 Duda Paiva bábokat használó tánc- és színművész. 2004 óta dolgozik önálló társulatával és saját készítésű, szivacsszerű 

anyagból készült figurákkal. 

áll, mint a mozgatott tárgyba át- vagy kihelyezett ne-
hézkedés „szimulálásában, s az egyensúly megle-
lésében”. Németh Antal így határozza meg az átvitel 
jelentőségét: „A bábos önmagáról a bábura történő 
áthelyezése: a bábjáték legsajátosabb mozzanata. 
A bábszínész belevetíti magát, helyesebben a meg-
alkotott, képzeletében megteremtett alakot a bá-
buba.”5 A báb fenyegető volta éppen az általa 
esetenként kiváltott ’kísérteties’ érzetben rejlik: 
abban, hogy életre kelvén önállóvá válhat. Ennek 
az önállóságot tételező hatásnak, vagyis az illúzió 
és a valóság szétválasztásának különös jelentőséget 
kell tulajdonítanunk. Piris szavait idézve: „lényeges, 
hogy a báb teste olyan módon mozog, hogy az az 
előadó testétől függetlennek hat, és hogy a mozgás 
azt a benyomást kelti, mintha egy látszólagos belső 
logika bontakozna ki benne, illetve általa.”6 
Az önmagukat nem egy esetben bábbá változtató 
alkotók7, például Ilka Schönbein, Nicole Mossoux, 
Hoichi Okamoto, vagy akár Duda Paiva, a báb és 
a játékos különös együttmozgásának hatását 
annak szélső értékéig igyekszenek fokozni, ami-
nek következtében a mintegy összeolvadó testek 
szimultán egysége és kétfélesége többé már nem 
válik szét élesen. Szembetűnő, hogy ennek 
a pantomimmel is rokonságot mutató bábjáték-
művészeti formának a kísérleti terepe jellemzően 
a tánc. Méghozzá mindenekelőtt azok a táncszín-
padok, amelyeken a mozgató-mozgást meghatá-
rozó saját test kiiktatása céljából az úgynevezett 
„testrész-izoláció” technikáját alkalmazzák.8 Az ani-
mált tárgyról a látszólagos mozgásképességen túl 
egy további, szintén csak élőlényekre érvényes ké-
pesség birtoklását feltételezzük: a látásét. A báb 

pillantásának kitett szubjektumban jelentkező, 
a báb általi „nézve levés” érzete a bábot ugyan-
csak egy saját élettel bíró lényként alkotja meg. 
Jan Mrázek szerint „a szemek a báb szubjektivi-
tásának és vizuális hatóerejének benyomását kel-
tik, akárha egy látó nézés tárgyaként állnánk 
szemben vele.”9 
Claire Heggen10 alapvetően a mozgásszínházat 
képviselő alkotóként ugyancsak saját játék-tapasz-
talataira építve azt emeli ki, hogy a bábtárgy szá-
mos tekintetben a konfrontálódás lehetőségét 
teremti meg a játékos személy számára. A szub-
jektumként mozgatott tárgy ennyiben a Másik po-
zícióját jeleníti meg, amin/akin keresztül és 
amelyhez képest a játékos önmagát (is) pozicio-
nálhatja. Valami nagyon hasonlóra mutat rá Duda 
Paiva11 is, amikor a báb testének súlypontját kijelölő 
„hamis tengely” [fake axis] észlelésében és hasz-
nálatában látja a mozgató elsődleges szerepét. Hi-
szen a báb számára létrehozott súlypontot is 
a bábot mozgató személy alakítja. Következéskép-
pen, ami a báb súlypont szerinti mozgatásának 
elevenséget kölcsönöz, nem más, mint az őt moz-
gató ember. Aki pedig miután súlypontját áthe-
lyezte a bábra (ha tetszik: belehelyezte abba), meg 
is vonja magát tőle annak érdekében, hogy ez 
a súlypont immár csakis a bábé lehessen és annak 
önállóságát, függetlenségét szolgálja. 
A következő sorok e két, Hollandiában tevékeny-
kedő táncművész tollából valóak és azt hivatottak 
árnyalni, amit a bábmozgatás művészetében rejlő, 
a tengelyek és tekintetek találkozása, valamint 
a kapcsolódások és konfrontációk által megnyíló 
lehetőségekről tudni vélünk.
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12 Paul Piris Duda Paivával készített interjúját ld. in Uő: The Rise of Manipulacting. The Puppet as a figure of the Other 
[Phd. Central School of Drama and Speech, University of London, 2011.] Függelék, 255–259. o. (Részletek) Fordította: 
Goda Móni

A fókusz. Fontos, hogy a bábnak mindig elsőbb-
séget kell adni. Mindenekelőtt, a báb nem mi va-
gyunk, hisz nekünk van energiánk. Attól a pillanattól 
fogva, hogy nézek, a szemeimben energia van, pul-
zálok, élő vagyok. A báb halott. Életet kell adni neki. 
Így minden alkalommal kétszer akkora erőbefekte-
tést igényel az, hogy élővé váljon. Szóval övé az el-
sőbbség. (…) Szükség van egy kis távolságra és 
arra a képességre, hogy a bábon keresztül vegyünk 
levegőt. A bábnak lélegeznie kell, mielőtt még 
bármi mást csinálna. Légzés és fókusz – ez a kettő 
az, ami a bábot életre kelti. (…) 
A birtokomban van ez a két agy. Ott van a saját 
agyam, ami a magam karakteréhez tartozik és 
a bábé, ami pedig egy másik karakterhez. Ez a két 
agy párhuzamosan él és cselekszik. (…) A legvic-
cesebb az egészben, ahogy elhisszük. Először létre 
kell hozni az egyik karakter életét, azután pedig egy 
másikét is. Kettő van belőle, s mindkettő nálam. 
Majd ez a kettő elkezd összefonódni. És ez az, 
amikor egyszer csak felkiáltunk: „Te jó ég! Ez tényleg 
életben van!” Többé már azt sem tudjuk, ki kicsoda. 
Ekkor válik a báb függetlenné. (…) 
Ha engedem élni a bábot, a báb átveszi a hatalmat, 
előtérbe lép. Elkezdhetek csinálni valamit, miközben 
a báb valami mást csinál. Már-már két hang van 
jelen, egyszerre. Ugyanakkor bízni kell ebben a báb-
életben. Kissé olyan ez, mint a skizofrén állapot, meg 
kell engedni magunknak a belehelyezkedést. (…) 
Akkor is, amikor szólóban játszom, igyekszem meg-
lepni önmagamat, mint színészt, amikor jelen va-
gyok. Nem szeretem ugyanazt ismételgetni nap mint 
nap. Annak pedig, aki vízre száll velem, ugyanazt 
a kalandot kell átélnie, amelyiket én élem át éppen. 
Itt és most kell jelen lennem, nem pedig különféle 

megállapodások szerint cselekednem. Nem hiszek 
a megállapodásokban. A megállapodások segít-
hetnek felépíteni valamit, de eljön a pillanat, ami-
kor színészként el kell térni tőlük. Én ebben hiszek. 
A hamis tengely. El kell képzelnünk egy keresztet. 
Ez alapján képesek vagyunk meghatározni, hol he-
lyezkedünk el a térben – vízszintesen, függőlege-
sen – és hogyan kell egyensúlyoznunk a testünket 
és alakot öltenünk. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy 
a magam ura legyek. Teljes mértékben tudatában 
vagyok a testemnek, s azontúl egy rajtam kívül álló 
test felett is rendelkezem, a báb testének művi 
alakja felett. (…) Mindenekelőtt a báb vázát kell 
megérteni. Ez a magyarázat arra, hogy mindig is 
szerettem tükrökkel dolgozni. Mert ha a kép itt van, 
nekem is itt kell lennem, hogy belenézzek. 
És éppen a nézés az, amitől az egész működik, hi-
szen minden bábról tudnom kell, hogyan működik 
és hogyan nem. A szükséges vizualizáció alapján 
pedig pontosan tudni lehet, milyen jelentéssel te-
lítődik ez vagy az, és hogyan fog megmozdulni 
a báb teste. Vizualizálnom kell ezt a rajtam kívül 
álló áltestet. (…)

TALÁLKOZÁS   
–  TENGELYEK  ÉS  TEK INTETEK  

D U D A  P A I V A 1 2 :  A  F Ó K U S Z  É S  A  H A M I S  T E N G E L Y

Duda Paiva 
Fotó: Petr Kurečka
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Claire Heggen az Ombre Claire 
c. előadásban. Théâtre du 
mouvement, 2013.  
Fotó: Christophe Loiseau

 
L’Inventaire animé, 2021. 
Előadják: Claire Heggen,  
Elsa Marquet Lienhart,  
Philippe Rodriguez Jorda és  
Cristof Hanon.  
Fotó: Christophe Loiseau 

Claire Heggen az Ombre Claire 
c. előadásban. Théâtre du 

mouvement, 2013.  
Fotó: Christophe Loiseau
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(…) Az első ellentmondás alapvető: a manipulátor 
animál, életre kelt, életet (egy lelket) ad egy élette-
len tárgynak, miközben ő maga eltűnik (ANIMIZ-
MUS). 
A szubjektum objektum, és csak akkor létezik, ha 
használatban van. 
Mi lesz a viszonyból (mozgásképes – mozgáskép-
telen), ha a mozgatónak (manipulátor) valami kü-
lönösen jó lehetősége adódik arra, hogy ő maga 
is mozogni kezdjen? 
Hogyan nézne ki egy fiktív testek közötti viszony? 
Eltűnhet-e egy színész / pantomimes egy tárgy 
mellett, miközben egyszersmind ott is van mellette? 
Lehetséges-e, hogy ne legyek jelen anélkül, hogy 
eltűnnék? 
Hogyan lehet játszani a gravitáció révén és egy-
szersmind a gravitációval is? 
Lehet az ember megkettőzött mű-tárgy? 
Alávetheti a művészet tárgyát és alanyát (objektu-
mát és szubjektumát) egyedül önmagának és egy-
szersmind a tárgynak, amelyet a kezében tartva 
mozgat? 
Lehet két műtárgy a színpadon ugyanazon időben? 
Milyen viszony jön létre kettejük között? 
És miféle színpadi teret, miféle univerzumot teremt 
ez a kapcsolat? (…) 
Arról van szó tehát, hogy a testet kettős értelemben 
hozzáféréssé tegyük – a testet, amely a tárgyhoz 
bemenetet képez, és amely – ezzel egyidejűleg – 
önmaga is bejárattal rendelkezik a tárgy tartalmai-
hoz és szükségleteihez. 
Mire van ehhez szükség? 
•  egy tárgyra és egy színészre (mozgatóra vagy 

színészre / színjátékosra)  
•  aki érzékeny arra, mit fognak föl az érzékei és hogyan  

• és nyitott a színpadi történések lehetséges jelen-
téseire, amiből kifolyólag hatásosan adja át 
magát ezeknek a hatásoknak testi és drámai 
úton, hogy egyrészről egy testet (azaz életet) 
adjon a tárgynak, másrészről pedig testté tegye 
a tárgyat, amely vele eggyé válik. 

Akárcsak egy házassági szerződés esetén – muszáj 
fellelnünk a két mű-tárgy között lehetséges orga-
nikus viszonyt, vagyis feltenni magunknak a kér-
dést, milyen módon informál a tárgy engem és 
hogyan informálom én a tárgyat? 
Hogyan adatik számomra – miközben informáló-
dom – forma, amely átformál engem és hogyan 
formálom a tárgyat én, miközben formát adok neki? 
(…) 
 
Ki manipulál kit melyik pillanatban? 
Ez a kölcsönös támogatás a tekintet révén, a test-
nek a tárgy mozgásában való részvétele, valamint 
az összefüggés szerveződése, illetve az összeol-
vadás által az előre- és hátralépések kapcsolódá-
sává válik. 
A támogatás megkíván valamit: a buzdítást – a test 
buzdítását arra, hogy vállalja a maga kockázatát. 
Kockára teszem az életemet, amely a fiktív és a va-
lóságos test élete egyaránt, azért, hogy a tárgyat 
életre keltsem. 
Cserébe a tárgy értelmet ad az életemnek, fiktív 
testként rendezi el azt, amellyel egy (tárgyilagos) 
célt ad neki. 
Tárgyként – a vágy tárgyaként – lép fel. 
A tárgy fellépése tehát a test fellángolása által tör-
ténik. 
A test többé már nem a világ középpontja, a test 
centrumát a tárgy lelkesíti át. 

LEHETŐSÉG :  KAPCSOLÓDÁSOK   
ÉS  KONFRONTÁC IÓK  

C L A I R E  H E G G E N :  A H O L  T E S T  É S  T Á R G Y  T A L Á L K O Z I K 1 3  

13 Claire Heggen: „Wo Körper und Objekt sich kreuzen”. In Das andere Theater Nr. 26. 1997. (Részletek) Fordította: Goda Móni
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Claire Heggen az Aeterna c. előadásban. Théâtre du mouvement. 2017. Fotó: David Schaffer

Claire Heggen a Laps c. előadásban, Théâtre du mouvement, 2020. Fotó: Thierry Voisin
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A test 
A test meghajlik, kiterjeszti magát, kibillen egyensú-
lyából; röviden: kimozdítja magát a tárgy kedvéért. 
A veszély elkerülése érdekében, azért, hogy ne 
„a fogyasztás tárgyaként” létezzen, a test önnön 
magát fogyasztja el. A tárgy jóléte érdekében játszik 
a vonzóerő nehézkedésével, hiszen neki magának 
éri meg ez a játék. Cserébe orientációt, irányt és ér-
telmet nyer. Nem a tárgy test általi elragadása tör-
ténik tehát, hanem sokkal inkább az, hogy a test 
önmagát ragadtatja el a tárgytól. Nem más ez, mint 
valós és fiktív egzisztenciák közötti ingajáték. 
„Test és tárgy kereszteződésében”, az utaknak 
e metszéspontján tehát valami „TRANSZVERZÁ-
LISBA” botlunk. 
 
A lehetőség 
új irányok, vagyis „transzverzális” (átlós irányú) utak 
megnyitására és azok leírására. A tárgy egy lehe-
tőséget nyit meg a test számára kényszereinek és 
annak tudatosítására, amitől kényszerítve és fenye-
getve érzi magát észlelési képességének kiépíté-
sére / fejlesztésére / finomítására, arra, hogy 
kitörjön a színpadon történő mozgás berögződött, 
régi formáiból és letérjen a test hétköznapok során 
kijárt útjairól.  
A test egy lehetőséget nyit meg a tárgy számára  
• funkciója megtagadására,  
• arra, hogy kapu legyen a mesék világába  
• arra, hogy egy poetikus viszonyba helyezkedjen 

• arra, hogy a diszkusszió, a párbeszéd, a konfron-
táció és az ellentmondás helyeként szolgáljon  
• arra, hogy másfajta viszonyba lépjen a közönség-
gel és a kapcsolódások egy új világát alakítsa ki azzal  
• arra, hogy érzékiségből és jelentésből értelmet 
alkosson  
• a tárggyal való viszonyban végbemenő feloldó-
dása révén a test a modern társadalomban bekö-
vetkező megsemmisítésével szembeni ellenállás 
helye lehet  
• a testetlenítés és a dematerializálás elleni mani-
fesztum 
A test-tárgy viszony lehetőséget nyújt a színész és 
a néző számára, amennyiben  
• új kérdéseket vet föl a színpadi ábrázolásban  
• lehetővé teszi a kapcsolat fenntartását szubjektum 
és objektum között, valamint a saját személyünk 
jobb elszigetelését  
• az interindividuális cserék metaforikus „viszony he-
lyeként” folyvást azon van, hogy az egyénért átvál-
tozzon és megfordítva, arra invitálja azt, hogy mások 
által felelőssé váljon a kérdésfeltevés tekintetében  
• ez a viszony a létezővé válásra szólít fel, a meg-
kérdőjelezés felelősségének érzetére  
• egy kihívás önmaga átváltozására  
• egy érzékeny poézisre, a keresztülmenésre, az át-
menésre, s ebből kifolyólag a jövésre szóló felhívás; 
felhívás a hátrahagyására mindannak, ami ő maga  
• végül pedig annak követésére, ami a tárgyat kioldja 
– tehát meghívás is, egy másik világba.

Artistic productions that mimic the “real” awakening of inanimate figures have, since the last 
decades of the 20th century, offered a variety of alternatives to expanding the arena for “puppet 
existence”. In the puppet, marionette, object or figure theater performances that can be referred 
to as “manipulacting”, as Paul Piris first called it, the puppet becomes human-like while the 
puppeteer becomes puppet-like. It is striking that the kind of experimental form most open to 
exploring this approach to puppetry (which is also related to pantomime) is dance. Quotations 
from the writings of two Dutch-based dancers, Claire Heggen and Duda Paiva, help us understand 
the meeting of focus and visual field and the possibilities for connections and confrontations 
opened by using puppetry in this way.   
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