
A szubjektum és objektum viszonya,
kiváltképp a bábművészetben, a
színházesztétika
központi kérdésköreinek egyike,
amely főleg manapság kap különös hangsúlyt,
amikor a klasszikus bábművészet alapjai
bizonytalanná váltak, s a báb egyre gyakrabban
egyéb tárgyakkal helyettesítődik. A szub-
jektumnak a művészetben betöltött szerepét
legbehatóbban a német filozófia elemezte. E
tárgy-körben a bábművészet teoretikusai közül
első-sorban Konstanza Kavrakova-Lorenz és
Werner Knoedgen elméletei figyelemre
méltóak, amelyek igyekeznek kimerítő módon
körülírni a báb-művészetet. A szerzők
véleménye annyiban el-tér, hogy míg Knoedgen
a viszonyrendszert a színjátszás minden
formájára kiterjeszti, Kavrakova-Lorenz csupán
báb és bábjátékos viszonyára koncentrál. Ezen
elsősorban a színész-nek, bábosnak vagy
előadónak a dolgokra: bá-bokra, tárgyakra,
jelmezekre és kellékekre gyakorolt hatása
értendő.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni
azt a tényt, hogy báb és bábos viszonya nem me-
ríti ki szubjektum és objektum színpadi relációi-
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nak problematikáját. E kérdések messzemenő-
leg túlnőnek előadó és az előadott tárgy világán.
Szerepet játszik ugyanis a szerző és a művet
színpadra állítók egész együttese is, élen a
rendezővel.

A kérdés viszonylag egyszerű, ha irodalomról,
képzőművészetről, vagy akár zenéről van szó,
bonyolulttá válik azonban a színjátszás eseté-
ben, ahol a közös produkciót alkotó művészek
egyéni megnyilvánulási szabadsága jóval korlá-
tozottabb. Az alkotók részéről nagy kísértés mu-
tatkozik a színházi valóság bizonyos személyi-
ségjegyekkel való felruházására - és ez számos
konfliktust okoz. Elegendő csak Edward Gordon
Craig nevét említeni, aki a színházban egyedül a
rendezőt ismerte el művészként. Ha tehát a ren-
dező szubjektummá lett, a színész tárggyá és
eszközzé vált, akit a rendező művészi céljai
megvalósítása érdekében „hasznosított". Mára e
különbségek kissé elhalványultak ugyan, de még
mindig Peter Brook és Ariane Mnouchkine szín-
házáról esik több szó, semmint az ott fellépő szí-
nészekről.

A bábjátszás terén valamelyest mása helyzet.
Kevesebb a meghatározó, domináns rendező-
egyéniség. A bábművész leggyakrabban min-
den feladatot maga végez el, szerző, rendező és

előadó egy személyben: a „bábjáték művésze" ő -
hogy újra Craiget idézzük. E meghatározás nem
vonatkozik azokra a bábosokra, akik egy
színtársulat mintájára szerveződtek; ez esetben
ugyanis az alkotók közös csoportja, tehát az elő-
adás összes résztvevője tekinthető a színjátszás
alanyának.

A helyzetet azonban más tényezők is bonyolít-
ják. A színjátszást évszázadok óta a drámai mű-
fajjal azonosítják. Színház nem létezhetett drá-
ma nélkül. A dráma közvetítette a végzet és a
szabad akarat, az individuális törekvések és a
társadalmi meghatározottság, a boldog léttel
kapcsolatos ábrándok és a mindennapok ab-
szurditása között kibontakozó konfliktust. S jólle-
het az epika és a líra részletesen tárgyalja az em-
ber és az emberi egzisztencia sorsát, egyedül a
dráma fog fel minden eseményt a színész szub-
jektumok tevékenysége eredményeként. Ily mó-
don a szubjektum egy másik értelmezéséhez ju-
tunk el - a színpadi figura alakjához.

Hegel a színpadi figurát egyéniségnek tekinti,
és a korabeli színházteoretikusok véleményét
osztva úgy vélekedik, hogy dráma nem létezhet e
figurák nélkül. A drámában a szerző által megte-
remtett figura a színpadon a „cselekvő alany", a
színész által kel életre, és így alá kell rendelődnie
a színésznek. Ugyanakkor a színpadi alak kész
struktúra is egyben, amely bizonyos drámai funk-
ciókra van „beprogramozva". Mint ilyen látszóla-
gos önállósággal és függetlenséggel rendelke-
zik: egy meghatározott célt követő drámai
alannyá változik.

Érdekes, hogy majdnem ugyanez a jelenség
figyelhető meg a báb esetében is. A báb is kész
struktúra, amely bizonyos drámai funkciók betöl-
tésére hivatott. Ezért az ember látszólagos auto-
nómiával és függetlenséggel ruházza fel: szín-
padi alannyá lesz, amely egy meghatározott cél
felé tör. A báb szubjektivitása a céljait megvalósí-
tani kívánó művész akaratától függ, de ezen aka-
rat függvényeként szubjektivitása más alanyi vi-
szonyrendszerek része: egy vertikális, tehát hi-
erarchikus és egy horizontális, tehát mellérendelő
rendszerben működik. A hierarchiában az első
hely mindig az irodalmi alkotás szerzőjét illeti,
mint „minden okok kiváltóját", majd a színházi
előadás alkotója következik, aki az egymással
horizontálisan együttműködő szubjektumok te-
vékenységét koordinálja. Ezután érkezünk el a
színpadi előadóművészekhez, akik az előadás
során fiktív alakokat keltenek életre.

A konvencionális színjátszásban a cselekvő
színész szubjektum, ha akar, át tud alakulni fiktív
figurává, eljátszhat egy színpadi alakot, és azo-
nosulhat is vele. A bábművészetben ez az azo-
nosság természetesen lehetetlen. A színész he-
lyére az alak ikonszerű megfelelője: a tárgyszerű
báb lép. Ezért beszél Knoedgen a bábjátszás je-
lentőségét elemezve „tárgyiasult szerepről": „A
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bábművészet plasztikus formája önmagában
véve nem rendelkezik autonóm előadói értékkel,
így elsősorban funkcióját kell megvizsgálnunk.
Mivel azonban az előadás folyamatában két
önálló elem szerepel, az „előadó" és a „szerep",
ezért úgy lenne helyes fogalmazni, hogy a báb-
művészetben a tárgyiasult alakok, tehát a bábok,
csupán az előadó személyétől elkülönült szere-
pek."

Kavrakova-Lorenz számára a báb eszköz,
médium. Legfontosabb jellegzetességeit más-
ként határozza meg, mint Knoedgen, de abban
megegyezik kollégájával, hogy a bába figura tár-
gyiasult formája. A színpadi alak és eszköz azo-
nosítása Roman Ingarden fenomenológiai elmé-
letének fényében is helyesnek bizonyul. Ingar-
den abból indul ki, hogy a műalkotás intencioná-
lis jellegű, s az alkotó intenciói az anyag által és
annak segítségével fejezhetők ki, amely anyag
minden művészeti ág esetében más és más ter-
mészetű. A bábművészetben a műalkotás
„anyaga" maga az ember, az emberi tevékeny-
ség és annak eredménye - többek közt a szín-
padi tér, a díszletek, bábok és különféle alakok
-, valamint a szavak és hangok, s mindezek al-
kotják a báb színpadi kifejezését, vagyis tulaj-
donképpen a figura szubjektumként való meg-
formálását szolgálják.

A színháztörténet számos példája mutatja,
hogy a színpadi alakok - miként a színház
összes többi eleme - megváltoztathatják
funkcióikat. Megőrizhetik integritásukat, vagyis
hangsúlyozhatják a maguk mesterséges
struktúráját. Vállalhatják színpadi voltukat, minta
romantikus színjátszás tette, vagy kiléphetnek
kereteik közül, mint például az epikus színház:
végül teljes mértékben el is tűnhetnek, példa
erre az autoperformációs színház.

Mindez elmondható a bábról is. A bábos és a
báb viszonya nagyon hasonlatos a művészek
(szerző, rendezők, színészek) és a színpadi
figurák között fennálló viszonyhoz. Sőt úgy
tűnik, hogy a báb válsága egybeesik a színpadi
alakok posztmodern krízisével. Mindaddig, amíg
a szín-padi alakok megőrizték integritásukat, a
báb is megmaradhatott azok vizuális
megfelelőjének. Amikor a figurák mindenféle
kísérlet tárgyává lettek, megkezdődött a báb
természetének feltárása is, s ez a báb
eltárgyiasodásához vezetett.

A bábot régóta tekintik a színész tárgyiasult
formájának, azonban csupán Pirandello és
Brecht kísérletei óta kezdték médiumnak tekin-
teni, eszköznek a színész-bábos kezében. Az
epikus színházban a színpadi figura létének foly-
tonosságát gyakran megzavarja a színész be-
avatkozása. A modem bábművészetben éppen
ellenkező a helyzet: a bábos nagyon ritkán kelt
életre a báb segítségével valamilyen figurát. Pi-
randello ellentmondásos igyekezete az alakok
független, bár színpadi természetét hangsúlyoz-
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ta, a brechti epika pedig azok rendezői és színé-
szi akarattól függő, rövid és bizonytalan létére
világított rá. E próbálkozások azt bizonyítják,
hogy a színpadi figura a színház része, és
alávetheti magát a különféle funkciók
kicserélődésének.

A színpadi alakként értelmezett báb egyfajta
szubjektum tulajdonságait ölti magára. Önmaga
sosem válik alannyá, mivel e minőség a színház-

ban kizárólag az embert illeti meg, de számos
előjoggal rendelkezik. Az ember bábbal akarta
magát helyettesíteni, így a bábot a színpadi alany
minden kiváltságával felruházta. A bábművészet
a szó szoros értelmében olyan színház, amely-
ben a báb átveszi a színpadi szubjektum minden
funkcióját. A bábon mint alanyon végrehajtott
minden „kísérlet" a báb eldologiasodását és
színpadiassá tételét eredményezné.

A bábművészet története nem más, mint az
ember által a bábra átruházott előjogok
története. A báb színpadi szereplőként, tehát
cselekvő



alanyként való elismerése az antik mimézis fo-
galmának reneszánsz kori újjáértelmezéséből
fakadt. A pszichológia úgy értelmezi a tényt, mint
egy mesterséges lény megteremtésére tett
újabb kísérletet (e folyamat az első, viszonylag
ötletes reneszánsz robotgépek feltalálásának
korszakában zajlik). Az ember egy hozzá
hason-latos tárgy szolgálatába szegődik, hogy
közben gyönyörködhessen annak látszólagos
életre kelésében. Mindezt természetesen nem
önzetlenül teszi. Az embert saját gőgje motiválja,
hogy bebi-

zonyíthassa a báb feletti győzelmét, belértve
annak teljes elidegenítését is. E célt elérve az
embert hamar untatni kezdi saját képmása,
tehát megkérdőjelezi a báb mint tárgyiasult
színész érdekességét.

A báb mint az ember dologi képmása kétféle
szerepet töltött be: egyrészt színpadi figuraként
létezett, másrészt az anyag tulajdonságai által
behatárolt eszközként. Végül maga az ember
vállalta a bábteremtő szubjektum szerepét.
Megszabadult eddigi, hagyományos szerepkö
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reitől, és új feladatokat jelölt ki a báb és az egyéb
tárgyak számára - a klasszikus bábművészet
mítosza mint konvenció ugyanis már régen kér-
désessé vált. A bábművészet nem eleve adott, a
priori minőség vagy szükségszerűség, csupán
egy út a sok közül.

Ingarden már idézett, a műalkotásról szóló el-
mélete szerint a színpadi alak látvány- és hang-
zásvilága az egyes szubjektumok tevékenysé-
gének eredménye. A klasszikus bábművészet e
tevékenységek egész garmadáját ruházza a
bábra: ám mihelyt a „cselekvő szubjektumok",
például a színészek nem ismerik el többé a báb
színpadi dominanciáját és önállóságát, abban a
pillanatban természetes módon váltják fel azt sa-
ját tevékenységükkel. Így a színész nem kölcsö-
nöz többé mozgáseffektusokat a bábnak -
megelégszik annak mozdulatlanságával. A nar-
rátor nem adja többé a báb szájába a szavakat,
hanem saját színpadi elbeszélést sző. A báb
megfosztatik a szubjektivitás kiváltságaitól, és
könnyen a tárgy szintjére süllyed. Mivel a színész
maga közvetíti a színpadi figura
jellegzetességeit, a báb megmarad kiinduló
szerepénél: a figura statikus képmását
reprezentálja. A báb színpadi élete, mint
korábban utaltunk rá, az alkotó, a színész vagy
bábos akaratának függvénye, akik időnként a
szubjektum jogaival ruházzák fel a bábot,
gyakran azonban állóképpé merevítik.
Ennélfogva a báb színpadi léte két véglet között
mozog: vagy a színpadi figura megtestesítője-
ként rendelkezik annak minden kiváltságával,
vagy az alak passzív képmásává degradálódik, s
így csupán eszköz lesz a színész-előadó ke-
zében.

Végeredményben ismét a dráma mint tiszta
műfaj kérdéséhez, az arisztotelészi dráma-
koncepció aktualitásának problematikájához
érkeztünk el. E koncepció egészen a XIX. szá-
zadig nagy népszerűségnek örvendett, többek
között, Gustav Freytag Die Technik des Dramas
című művének köszönhetően. Freytag úgy
vélte, hogy a drámának feszültségekkel és
konfliktusokkal teli eseményeket kell ábrázol-
nia, amelyekben fiktív színpadi figurák, tehát
„drámai szubjektumok" szerepelnek. A szerzői
reflexiók kommentálására a drámában nem lá-
tott lehetőséget.

A század végén e drámakoncepció elbukott, s
vele együtt összeomlott a színpadi figurák egyér-
telműségéről szóló elmélet is. Manfred Pfister
kortárs német drámateoretikus részletesen tár-
gyalja az epikus elemeknek a drámába való 'át-
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szivárgását, elsősorban Brecht munkásságát
hozva fel példának. Pfister legfontosabb meglá-
tásai a „nonverbális epikai tendenciák" színpadi
alkalmazására vonatkoznak; e tendenciákhoz a
szerző a színészi játék különböző változatait, el-
sősorban a szereppel szembeni távolságtartást
és a színpadi eszközök demonstratív felfedését
sorolja. A színpadi eszközök jelenlétének mani-
fesztálása az előadásnak epikai jelleget
kölcsönöz - s főleg e gondolat bizonyul fölöttébb
érdekesnek elemzésünk szempontjából.

Az epika legfőbb jellegzetességének az epi-
kus alany, hallgató vagy néző által érzékelt jelen-
létet tartják. A bábművészet esetében ez azt je-
lenti, hogy az a bizonyos jelenlevő és látható
alany a színpadi valóság képi, hangbeli megte-
remtője lesz. Pfisterrel együtt tehát megállapít-
hatjuk, hogy a színpadi valóságot kialakító szub-
jektumok „leleplezése", felfedése az ábrázolt vi-
lág része, s az epikai elemnek a drámában való
megjelenését példázza. A bábjait felvonultató
művész nem más, mint az „epikus én" képvi-
selője.

Természetesen a szubjektum-objektum epi-
kai relációi nem zárják ki, hogy az alany színpadi
figura alakjában jelenjen meg. A bábművész
gyakran maga formái meg egy-egy alakot, vagy
kölcsönöz a szóban forgó alak ikonszerű megfe-
lelőjének mozgás-, látvány- és hangeffektusokat
oly módon, hogy közben nem rejtőzik el a néző-
közönség elől, s végig látható marad annak szá-
mára. Ha a művész szándékai a színpadon
eléggé átütő módon jelennek meg, lehetőség
nyílik olyan színpadi figura megformálására,
amely mesterséges léte ellenére magával
ragadja a nézőket. Tehát ismét valóság és
fikció, szűkebb ér-telemben az epikai és drámai
elem keveredésé-ről van szó.

Az erfurti Waidspeicher társulat 1992-es Ki fél
a fekete emberektől? című előadásában az epi-
kai és drámai struktúrák érdekes és újszerű vál-
takozását lehetett megfigyelni, amely a drámai
feszültség kiélezését szolgálta. Lars Frank ren-
dező a mimetikus művészet eddigi
alapkategöriáit elvetve az előadás első felében a
narrációt a valóság részeként szerepeltette,
majd a későbbiekben az epikus alanyt - a
narrátort - észre-vétlenül eltüntetve a bábokat
tette meg önálló, független szubjektumokká.

Úgy tűnik tehát, hogy a színjátszás alany és
tárgy viszonyának korlátlan lehetőségeit rejti
magában. Az előadást létrehozó szubjektum
nem csupán a színpadi figura tárgyszerű megfe-
lelőjét kelti életre, hanem igénybe veszi saját tes-
tét és arcmimikáját is. Az előadó testének dina-
mikája és a báb mozdulatlan anyagisága együt-

tesen alakítja a színpadi figura lényegi vonásait,
arculatát.

A színpadi szubjektum és tárgya közös jeleket
alkotnak, amelyek aztán eljutnak a befogadóig. A
közvetített információ mennyisége változó; más
a színész-alany által dominált színház esetében,
más, amikor báb és bábos egyenrangú társként
viszonyul egymáshoz, és ismét más, amikor
egyedül a báb rendelkezik szubjektivitással. Kü-
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lönféle próbálkozások bizonyítják azonban, hogy
a bábművészetben egyre gyakoribb tendencia
az animációtól az animizáció felé való elmozdu-
lás. A bábanimáció alanyi funkciókkal ruház fel
ugyan egy tárgyat, de e tárgyiasult bábnak sem-
miféle lehetősége nincs önálló életre kelni. Bekö-
vetkezhet azonban ez abban az esetben, ha a
báb-tárgy kilép a színház keretei közül, és egy
szélesebb összefüggés szimbólumává válik;
ilyenkor újra lehetősége nyílik arra, hogy szub-
jektumként létezzen. A báb önálló léttel való fel-
ruházása egy adott kultúrán belül (például a val-
lásban) a tárgy animizációját jelentheti. Számos
példa akad a báb ilyetén felhasználására, többek
között a Hradec Králové-i Circus Unicum Na-
gyezsdája vagy a neubrandenburgi Júlia
kisasszony című előadás bábjai. Ám nem
csupán a bábművészet szolgál példákkal az
animizációra. Tadeusz Kantor Szerelem és halál
gépezete (1987) című előadásában Tintagilen
tragikus sorsáról a néző a színészektől, azok
játékából, arcmimikájából értesül, míg a bábok -
a figurák ikonszerű jelzéseiként - mindvégig
mozdulatlanul maradnak.

Ezek a bábművészet világán kívül zajló
kezdeményezések rendkívül fontosak a bábját-
szás szempontjából is, hiszen a báb újabb fel-
használási területeire világítanak rá, és újabb
relációkat teremtenek szubjektum és tárgya
között. Az ilyen jellegű előadások alkotóit első-
sorban a bábok és színészek világának konf-
rontációja érdekli ; az előadó és báb animáció-
ra épülő, hagyományos együttműködésével
kevésbé foglalkoznak.
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