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Puppet, puppet figure, puppet play, puppeteer, puppeteering, puppet theater . . . In theater circles,
the meaning of the word puppet is well known. This colloquial interpretation, still used today, first
appeared in a Hungarian-German pocket dictionary in 1838. But the history of the word didn’t
begin in the 19th century; in fact, its usage can be traced back to the 11th century; Thumbing
through various etymological dictionaries, we encounter several familiar and unfamiliar meanings
of the word. It is from this linguistic viewpoint that the author reviews the wealth of revealing us-
ages for this familiar term.

THE WORLD OF PUPPETRY: THE PLAY FROM PUPPET TO PUPIL
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A szavaknak is, mint az embereknek van életük.
Akkor kelnek életre, ha leírjuk, ha kimondjuk őket.
Számtalan megvalósulásuk lehet, amely mindig
az adott helyzettől, jelentéstől, személytől függ.
Minden jelentésük egyedivé teszi őket. Miről árul-
kodnak a szavak? Benkő Loránd2 szerint szókincsünk
nyelvtörténeti vizsgálata hasznos kultúrtörténeti
adalékokkal szolgálhat. Ezért a szótörténet a nyelv-
tudományon túl a művelődés és a gondolkodás
történetével foglalkozó tudományok számára is
fontos forrásanyag lehet. Írásunkban báb szavunk
jelentéseivel, jelentésfejlődésével, kialakulásával,
életútjával foglalkozunk.
„A báb művészete is ezzel a teremtő káprázattal
játszik, s mi, odalenn a széksorokban elfelejtjük
a bábu anyagát, a varázslat megfogan: már
elhisszük, ami különben lehetetlen. Így válik a raci-
onalitásba kövült felnőtt egy estére ártatlan-bölcs
gyerekké, a gyerek pedig uralkodóvá, szabaddá az
egyébként szüntelenül irányított világban.” (Jókai
Anna: A bábokról)3

Báb, bábfigura, bábjáték, bábos, bábozni, báb-
színház… Színházi körökben báb szavunk jelen-
tése a bábjátékok szereplőjeként, azaz bábfigu-
raként ismert. Ez a ma is élő köznyelvi értelmezés
először 1838-ban egy magyar-német zsebszó-
tárban4 szerepelt. Az alaki hasonlóságból származó;

az emberi vagy állati alakot ábrázoló, kézzel
vagy zsinórral mozgatható bábu üzenete azonban
csak másodlagos. Gondoltuk volna, hogy a szó
történetét akár a 11. századig is visszavezethetjük?
Ahogy a szó életútja, úgy jelentésének a története
sem a 19. században kezdődött. Az etimológiai
és értelmező szótárakat lapozva számos ismert
és ismeretlen jelentéssel találkozhatunk. Lássuk,
milyen mondanivalója van báb szavunknak,
ha nyelvészeti szemszögből közelítjük meg!
Elsőként vegyük sorra, mi mindent jelenthet,
jelent és jelentett!
Kezdjük azokkal a jelentésekkel, melyeket minden
szótár megemlít. Vegyük például Katona József
Bánk bánjából Ottó szavait, melyeket térdelve intéz
Melindához: „Előtted, akit/ Imádok. Oh engedd
meg gyermeki- / Báb-módra minden gondolatjaim’
/ Enyészni, és csak a Melinda édes / Nevével agy-
velőm betölteni.”5 1540 körül jelent meg a nyelv-
használatban az idézet hordozta játék baba, bábu
jelentéstartalom, mely valószínűsíthetően a legel-
terjedtebb meghatározások közé tartozik. A 16.
századi jelentés közismertségét, a köznyelvben
való megszilárdulását jelzi, hogy ez az értelmezés
megjelenik a későbbi szótárakban, továbbá ma is
ismert szinonimáink (baba, buba), nyelvjárásainkban
tájszavaink (rongybáb, csipogóbáb, bábocskázás,
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BÁBV I LÁG :  A J Á TÉK  BABÁTÓL  A PUP I L LÁ IG

„Hernyóban a lepkét

így szövi a báb;

formálj, ha megéri,

formálj te tovább”

(Szabó Lôrinc)1

1 Szabó Lőrinc: Tovább (Forrás: Digitális Irodalmi Akadémia (továbbiakban DIA) https://pim.hu/hu/dia)
2 Benkő Loránd: A társadalom anyagi és szellemi műveltsége a szókincs történeti vizsgálatának tükrében. In. Telegdi Zsig-

mond – Szépe György (szerk): Általános nyelvészeti tanulmányok VIII. Bp., 1972. 11–27
3 Jókai Anna: A bábokról (Forrás: DIA)
4 1835–38 között a Magyar Tudós Társaság jelentette meg a Magyar és német zsebszótárat
5 Katona József: Bánk bán (Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (továbbiakban MEK) http://mek.oszk.hu/)
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bábrongyozás6) vannak rá. Berzsenyi Dániel, Pázmány
Péter, Arany János, Juhász Gyula írói munkásságában
is adatolható az általában emberi alakot utánzó
gyermekjáték jelentés. O. Nagy Gábor Magyar szó-
lások és közmondások című könyve is megemlít
egy régi nyelvi kifejezést: „Báb való még neki (nem
férfi)”, vagyis fiatal még ahhoz, hogy udvaroljanak
neki, hogy férjhez menjen. 
Azonban a fenti, 16. századi első megjelenés ese-
tében nem zárható ki a kislány szemantikai üzenet
sem. Nincs ebben semmi furcsállnivaló, ez hason-
lóságon alapuló névátvitel7 lehetett, mely tendenciát
a német és latin azonos jelentésű szavak játék
baba-kislány jelentés összekapcsolása is elősegít-
hetett. Tehát az emberi alakot utánzó gyermekjátékot
és a kisgyermeket a magyar nyelv a hasonlóság
alapján ugyanúgy a báb szavunkkal nevezte meg.
A kisgyermek, kislány értelmű egyenlőséget Calepinus
orvosi szótára (1586) és Szenczi Molnár Albert
magyar-latin szótára is alátámasztja. Az irodalomban
pedig Nagy László Este van… kezdetű verse pél-
dázza: „Este van, csirreg a fogoly, / trónusom:
kihült hangyaboly, / a báb és dajka szendereg, /
elbujt a pezsegő sereg.”8

Egy újabb jelentésréteghez visz Lászlóffy Aladár
Újévi mese című írása: „Manapság a lapok sorsában
egyre több minden hasonlít ahhoz a titokzatos át-
változáshoz, ahogy a betű petéjéből is előbb
a báb, aztán pillangó bontakozik ki.”9 Az összes
értelmező szótár feltünteti a báb szó e titokzatos
állattani jelentését: „A rovarhernyók azon alakja,
midőn hengerded testöket burok takarja, melyből
utóbb lepke-, pilleformában bujnak ki.”10 – olvashatjuk
a 19. századi értelmező szótár hasábjain. Az át-
alakulással fejlődő rovarnak az ivarérettséget meg-

előző fejlődési formáját, alakját, melyben a rovar
nem táplálkozik, nevezzük bábnak. A rendelkezésre
álló nyelvészeti adatok a 18. század végére (1793-ra)
datálják a jelentéstartalom első előfordulását.11 Így
viszonylag új keletű a báb szó ezen rétege. Ismert
szószármazékok a bebábozódik, bebábozza magát,
bábállapot, lepkebáb, bábalak, hernyóbáb szavaink.
Az irodalmi művek kedvelt képévé vált ez a misztifikált
bábállapot. Ez a kép hol a változás, feltámadás,
újjászületés … 

„Elhagyott kávéházi asztalodhoz
szivem most gyakorta leül.
Emléked magamból kioldoz
s a te életed fon körül.
Úgy élek benne, mint bábban a lepke,
mely majd, ha a tél menekül,
valódi életére lelve,
szabadon szállva kirepül.”
(Somlyó György: Téli elégia)12

„Körülötte az éj
földimogyoró-héj,
hajszárazból nőtt mély
könnyű kéreg-kastély.

S reped a magasság,
mint a selyemszőr-báb,
mit a lepke kirág,
tojáshéjból fényt vág.

Túrja türelemmel,
sejtgömb osztott szemmel,
napraforgó-fejjel,
viaszlép-serleggel.

06 Babaruhának való rongydarabokkal való játszás
07 A névátvitel az a jelentésváltozás, amelyben két valóságelem (jelölt dolog) között meglévő, közös vagy hasonló jegy-

ekben megmutatkozó kapcsolat alapján az egyik nevét (szóalakját) a másikra átvisszük, alkalmazzuk.
08 Nagy László: Este van… (Forrás: DIA)
09 Lászlóffy Aladár: Újévi mese (Forrás: DIA)
10 Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I.
11 Megoszlanak a források az első megjelenés adatolásában. Benkő Loránddal szemben, van aki csak a 19. század elejére

(Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára I.) teszi ezt a jelentést.
12 Somlyó György: Téli elégia (Forrás: DIA)
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S a széttört ég, mint a
selyemfonál-bunda,
magzatburok-dunyha,
tökhólyag-szőrkripta.

S ráng tajték-cafatból,
mint lepke báb-tokból
a kék a fényhabból,
szárnya mintázatból.”
(Juhász Ferenc: Föltámadás-várakozás)13

… hol pedig az elzárkózás, a magány fogalmához
társul:
„Lesz tán nekem is gyermekem majd,
és a magány, mit zárt a báb,
másokban és a végtelenben
talál majd élni új hazát.”
(Somlyó György: Téli elégia)14

„De szívem a halált kinőtte azóta,
bőrét levedlette, akár a kabóca,
szívem a szenvedés zöld kitinruháját,
kitátva kitinbőr zöld koponya-száját,
s az üresség-öltöny zsákjában zöld csönd van,
a törzsben, kezekben, combokban, lábakban,
porló csönd a hártya-öltöny báb-magányban,
a pikkely-ingben s a hártya-harisnyákban.”
(Juhász Ferenc: Fekete Saskirály)15

„Az író által létrehozott figura nem élőlény, mindig
csak báb: ostobaság tehát élőlényként kezelni.”
(Kertész Imre: Gályanapló)16

Akaratnélküli báb, gyenge báb vagy, ahogy a szólás
is tartja, csak báb valakinek a kezében.17 Ezt, az
egyik legelterjedtebb elvont köznévi jelentést, mikor
gyenge akaratú, könnyen befolyásolható, mások
akarata szerint cselekvő embertípusról beszélünk,
Petőfi Sándortól származtatjuk. A Petőfi-szótár három
példát is hoz erre az értelmezésre: 
1. halmozás: „Ő lelketlen, gyáva, báb. Eddigi betörései
is Magyarországra csak ösztönzésemre, unszolá-
somra történtek.” (Petőfi Sándor: Tigris és hiéna)18

2. jelzővel: „Ha férfi vagy, légy férfi, / S ne hitvány
gyönge báb, / Mit kény és kedv szerint lök / A sors
idébb-odább.” (Petőfi Sándor: Ha férfi vagy…)19

3. ellentét: „Csalatkozásban éltek, jó királyok, /
Nem uraink, csak bábjaink valátok.”20 (Petőfi Sándor:
Királyok ellen)

13 Juhász Ferenc: Föltámadás-várakozás (Forrás: DIA)
14 Uo. A Somlyó Györgytől származó második idézet a vers zárlatából való. Így a feltámadás, újjászületés a vers végére

magányba fordul. Ady Endre költészetében is találkozhatunk ilyen ambivalenciával: „Óh, jaj annak, aki feltámad / S nem
érzi önnön-életét / Beszédje kongó báb-beszéd /S báb-szinpad bábja őmaga. / Kérdés, kisértés és titok / Én azt várom:
valaki majd / Hivni fog / S édes, meleg szájjal / Sugja meg majd, hogy ki vagyok.” (Ady Endre: A föltámadás szomorusága)

15 Juhász Ferenc: Fekete Saskirály (Forrás: DIA)
16 Kertész Imre: Gályanapló (Forrás: DIA)
17 Bárdosi Vilmos-féle Magyar Szólástár is őriz egy szólást: „(csak akarat nélküli) báb valakinek a kezében”, tehát önálló

akarat nélkül követi más parancsait.
18 Petőfi Sándor: Tigris és hiéna (Forrás: MEK)
19 J. Soltész Katalin–Szabó Dénes–Wacha Imre (szerk.): Petőfi-szótár
20 Petőfi Sándor: Királyok ellen (Forrás: MEK) Ennek a jelentésváltozatnak a származékai a bábállam és bábkormány szavaink.
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Ez utóbbi, a Királyok ellen című költemény 1844
decemberétől számít e jelentéstartalom első ada-
tolható előfordulásának. Szintén Petőfi Sándornál
találjuk az első adatolható előfordulást a lelketlen
teremtés jelentésrétegre is: „ott szeretetreméltóbb,
s csinosabb hölgyeket láthatni, mint mind e cifra báb”21

vagy „Érzéketlen bábak a leányok,/ Szívet és dalt
nem érdemelnek.”22 Ez a régebbi, pejoratív, átvitt ér-
telem a túlságosan cifrán öltözködő, túl feszes
viseletű, lelketlen, merev viselkedésű nőszemélyekre
vonatkozott.23 Pl. kifestett báb, együgyű, mint a báb
vagy üres, mint a báb. Ezeket a jelentéseket van,
hogy összemossák a szótárak, holott jól elkülöníthető
példákat hoznak rá. Ennek egyik elképzelhető ma-
gyarázatát abban látjuk, hogy a korábban összetartozó
értelmekből mára fejlődhetett ki a pusztán lelketlen,
kiüresedett, élettelen jelentéstartalom, melyre Füst
Milán Advent című regényében találhatunk példát:
„Hogy könyörögtem néki, életről és halálról
hadarva össze lázas dolgokat… s ő hallgatott. Csak
a szemei mutatták, hogy férjének sikerült ez a műve:
hogy belőle is ugyanaz az ostoba, lélektelen és kö-
zönyös báb lett, pontosan az, amilyenre az efféle
fickóknak van szükségük e világ üzelme s forgatagai
közt.”24 Ide sorolhatók a szintén pejoratív divatbáb,
divatbábu szavaink is, melyek 1806-ban jelentek
meg a magyar nyelvben.

„Kemény ágyékok, lágy agyak; szellem helyett
bagzó anyag
és várfalak, mik sárfalak: ez a mi átkunk”, mondja.
„Sakk!
Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia
meg a trubadúr szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot,
pároltunk rózsaillatot, míg székhelyünk Sevilla volt.
S mi van ma? Hatszáz éve nem írt itt egy jó sort
senki sem.

A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irígylem
Önt?”
Huszonnyolc báb az asztalon. – „Ne irígykedjék
oly nagyon.
Földrészem épp most pusztul el és rom marad
ha újra kel.
Salakban állunk fültövig és gyárkémények füstölik
a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári ka-
catot
gyűjtsünk, míg zsíros ülepek lelkünkből főznek üz-
letet.
S a híres metropoliszok? Kinn fény, beton, üveg. Belül
iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül.
Fejezzük be döntetlenül.”

Faludy György fenti költeménye25 a báb szónak
egy választékos, emelkedettebb stílusban használatos
jelentését mutatja. A meghatározott alakúra faragott
figurát, bábut a sakk- és tekejátékban is szokás
bábnak nevezni (ismert szinonimák: tekebáb, kug-
libáb). Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regé-
nyében is találunk erre a külső, alaki hasonlóságból
alakult értelemre példát: „Otthon a verandán
sakkozni kezdett. Ökölbe szorított balkezére tá-
maszkodva a világgyűlölő mozdulatával szemlélgette
a bábokat, melyek a régi, repedezett viaszkosvásznon
sorakoztak, s olykor-olykor húzott egy figurát, mé-
regetve szemével azt a láthatatlan ellenfelet, ki
nem ült a szemben levő nádszéken.”26

Vizsgált szavunk az építészetben és a művészetekben
is rendelkezik egyedi értelmezéssel. A korlátok, mell-
védek elnyújtott körte alakú, olykor más elemekkel
(pl. gömböcskékkel) is tagolt kis oszlop, tartó vagy
díszítő része a báb. Az Új magyar tájszótár pedig
megemlít egy monori előfordulást, ahol a fejfának
faragott vagy esztergályozott, vékonyabb, kb. 20 cm
hosszú csúcsát nevezték bábnak.

21 Charles Bernard: Die alte Dame regényének fordítása Petőfi Sándortól A koros hölgy címmel.
22 Petőfi Sándor: Megpendítem… (Forrás: MEK)
23 Értelmező szótárak ide sorolják a próbababa jelentést is.
24 Füst Milán: Advent (Forrás: MEK, DIA)
25 Faludy György: Marokkó. XXVIII. Arab tanárral sakkozom (Forrás: DIA)
26 Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (Forrás: MEK)
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A Mátyás király cukrásza című Füst Milán elbe-
szélésben felfedezhető egy ma már inkább csak
a népnyelvben (főleg a Dél-Dunántúlon) élő je-
lentés: emberi formát, szívet vagy egyéb alakot
utánzó mézeskalács, azaz mézesbáb: „Barna fiú
volt, kócos hajjal, egyik hollófekete fürtje csapinósan
lázas, fekete szeme felé csapva… Mit kerűlgessük
az igazat? Oláh cigány volt a lelkem. Nagy ritkaság
a hosszú cigány, de hát ez így volt, mit csináljunk?
Talán éppen ezért lett belé szerelmes ama híres,
édes Rozálka. Szégyellte is eléggé a dolgot, nem
éppen azt, hogy cigány a szerelme, de hogy
sütni se tud? Mi lesz akkor az ő szavának becsü-
letéből? Ezt fogadta-e ő meg? Nem olyan foga-
dalmat tett-e, hogy csakis annak felesége lesz,
aki báb-, illetve kalács-sütésben legyőzi őt a király

előtt?”27 Báb szavunk első előfordulását ember
alakú tárgyként 1597-ből jegyzi a Magyar okle-
vél-szótár: „Mykor mezes báboth wyznek” (azaz
Mikor mézes bábot vesznek). Mézeskalács huszár
értelemben az Ormánságban (lépözs-báb) és
Földeákon (bábos) használták. További népnyelvi
előfordulások: „Bábot vöt neki a bucsuba” (Kiska-
nizsa), vagy pl. a mézeskalácsot készítő iparost
nevezték „báb-sütőnek” Somogyban, „bábosnak”
Kiskanizsán. A Kiskanizsai szótár szerint az egykori
mesterségből ragadványnévként él: „Bábos” csa-
ládnevünk.28 Balaton-mellékben a cukrász által
használt figurális öntőminta is a báb nevet viselte.
Kapcsolódó összetételek: bábos, bábárus, bábáru,
bábforma, bábalak, banyabáb (azaz nagyobb
mézeskalács), lépesbáb (Ormánságban lépezs-
báb, azaz málé). 
Egyik másik népies értelmezése Jókai Mór írásában
is megjelenik: „Minthogy azonban még korán volt
az idő a lefekvésre, azt is elmesélte Magdolna asszony
Ilonkának, hogyan tudta meg egy Illésházy, milyen
jó fonó az ő szíve választottja (ez is Szunyoghy
leány volt). Odajárdogált hozzá esténként a levente.
A leányt mindig a fonásnál találta. Dicsekedett mód
nélkül, hogy ő mindennap lefonja az egy báb lent
a rokkájáról. Egyszer aztán próbára tette az Illésházy
a kisasszonyt, ellopta a szeme láttára a ládája kulcsát.
A kisasszony váltig követelte rajta, hogy adja elő; az
úrfi esküdözött, hogy nincs az őnála, hanem a kis-
asszonynál van, majd rátalál reggel felé. De biz azt
a ládakulcsot hétfőtől kezdve szombatig mindig kö-
vetelte rajta a kisasszony. Szombat napon aztán így
fizette őt ki az Illésházy: »De galambom, ha te a lá-
dakulcsodat nem találod, nem is fonsz le te akkor
egy báb kendert nemhogy egy nap alatt, de egy
hét alatt sem, mert én azt a kulcsot a te guzsalyod

27 Füst Milán: Mátyás király cukrásza (Forrás: DIA)
28 A Bábos (Márton) nevet 1807-ben jegyezték fel először. (Benkő Loránd (főszerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai

szótára I.)

Mézesbáb ütőfa
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bábjába dugtam volt be.« S sohasem ment felé
többet. Szegény megboldogult anyámtól hallám
ezt a mondát.”29 Itt a báb szó a kigerebenezett, két
végén bogra csavart fonatlan kender- vagy lenrostokból
álló csomó jelentését veszi fel, melyet egyszerre
szoktak feltenni a guzsalyra. Tehát a báb azt
a mennyiségű pamutot, szöszcsomót jelöli, amennyi
egy kötegben, matringban van: „Vėgyél egy báb
pamu:tot.”30 Első effajta használata 1803-ból való.
A Magyar tájszótár31 és az Új magyar tájszótár32 báb
szócikkének negyedik értelme szerint a szövőszék
azon része, amely a fonalas dorongot tartó két fa-
kampó közül az egyik. Ez 1875-ből származik. 
A népnyelvben a kubikus munkából származik
a földbaba, földlabda értelem, vagyis a kiásott te-
rületen a talajnak csonka kúp formában meghagyott
kis darabja, amelynek magassága alapján számították
a kiemelt föld mennyiségét. Pl. A kiásott árokban
minden tíz méterre hagytak egy-egy bábot. A me-
zőgazdaságban tájszóként jelenik meg. A kévébe
kötött gabona vagy egyéb szálas termény kúp ala-
kúan felállított csomójaként: a megázott kévéket
bábokban szárítják. Az Új magyar tájszótár szerint
egy kötésmódot jelöl a báb szó: a gabonás vermet
bélelő zsúpcsomó végét egy bizonyos módon
megkötik, azaz bábra kötik.33

29 Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig (Forrás: MEK)
30 Csűry Bálint: Szamosháti szótár I..
31 Szinnyei József: Magyar tájszótár I.
32 B. Lőrinczy Éva (főszerk.): Új magyar tájszótár I.
33 A gabonatárolás egyik legáltalánosabb formája a verem,

melyet lényegében az egész Kárpát-medencében külön-
böző intenzitással használtak, de igazi hazája mégiscsak az
Alföld. Kétféle formáját különböztették meg: a sírverem né-
gyszögletes, de ezt csak tökéletesen száraz talajba lehetett
ásni, valamint az ennél sokkal nagyobb biztonságot nyújtó
körte alakú verem. Az előzőt csak nagy termés esetén, rövid
időre alkalmazták, mert nem lehetett a levegőtől teljesen
elzárni. A körte alakú vermeket a veremvágók készítették,
akik tavasszal rendszerint a Felvidékről ereszkedtek alá.
Meghatározott bérért kivágták, és vederrel kimerték a földet,
majd szalmával addig égették, amíg egészen cserepessé
vált az oldala. Alaposan kiszellőztették, és szalmával
kibélelve már önthették bele a gabonát. Évekig, nemegyszer
évtizedekig elállt benne a szem, ha alulról a víz nem verte
fel. (Forrás: http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/44.html
[2016.07.01.])

Guzsaly

Kévekúpok



Az Új magyar tájszótár adatai alapján Berettyóújfa-
luban ismert egy szóláshasonlat: „Olyan volt, mint
a báb”, azaz piros, egészséges. Szintén az Új
magyar tájszótár különbözteti meg a következő je-
lentést, mikor a szájpenész babonás gyógykezelé-
séről ír, melyhez bábot használtak. Ez a nyírbátori
báb nem volt más, mint kis fára csavart rongyok,
melyet háromszor kellett megforgatni a beteg gyer-
mek szájában a gyógyulásért. Másik gyógyításhoz
köthető képes használatot őriz a Szamosháti szótár,
mely szerint tréfásan bábnak hívták a sebesülés
miatt bekötözött ujjat. 

A Magyar etymologiai szótárban34 található egy
eddig még nem ismertetett jelentés is, mely a ke-
nyérsütéshez köthető. A kenyér kemencébe való
berakásakor a bukoliba szúrt vékony fácska, a végén
zsíros ronggyal viselte a báb nevet, melyet meg-
gyújtva világítottak a kemencében. Ennek közis-
mertebb neve a szusztora:35 Egy mára elavult je-
lentése a hadviseléshez köthető. A katonaságnál
a bottal való víváshoz, illetve a szúrófegyverrel
való gyakorláshoz használt, szalmából készült
alakot nevezték (szalma)bábnak: „Az író nem fű-
részporos báb, amelyen a katonakritikus a bajonettel
való szúrást gyakorolja.”36

1862-ből adatolt a szembáb, vagyis pupilla jelentése.
Ez az értelem is alaki hasonlóságból fejlődhetett
ki, mivel a szem közepén látszó kis gömbölyded
alakként magyarázza A magyar nyelv szótára.37

Az eddig bemutatott köznévi előfordulásokon túl
tulajdonnéviek is ismertek. Létezik a Báb, mint
világi személynév, de a meglévő 16-17. századi
adatokban a Báb és Bab nevek még nem választ-
hatóak szét. A Báb létező helységnév. A Földrajzi
nevek etimológiai szótára szerint Szlovákiában,
Nyitrától nyugatra Kisbáb (Málā Báb) és Nagybáb
(Vel’kā Báb) 1955. évi egyesítéséből jött létre.38

Bárczi Géza szerint valószínűleg puszta személy-
névből keletkezett magyar névadással az 1055-ből
ismert „babu humca” (azaz Bab homokja) és az
1211-ből ismert „ad sabulum Bab” helynév.39

Azonban a Bárczi Géza által megjelölt első elő-
fordulással óvatosan bánnak a történeti szótárak.
A Tihanyi Apátság Alapítólevele 1055-ből az első
eredetiben fennmaradt magyar nyelvemlékünk.
A korabeli gyakorlatnak megfelelően a latin nyelvű
oklevélben a birtokot és annak határait a helyi
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Szusztora

34 Gombocz Zoltán–Melich János: Magyar etymologiai szótár I.
35 Szusztora: kezdetleges világítóeszköz, zsíros, olajos ronggyal körültekert vékony kóró, cirokszár, gally, amit az egyik

kenyérbe, ill. a kutyakenyérbe, kis tésztacsomókba vagy sárból készült állandó tartójába beleszúrva, meggyújtva, elsőnek
bevetnek a  kemence hátsó falához. Világít, míg telerakják a  kemencét, majd ellobogva  leesik. (Forrás:
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-240.html [2016.07.01.])

36 Szabó Magda: Felelet (Forrás: DIA)
37 Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I.
38 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I.
39 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I.
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vulgáris nyelven – esetünkben magyarul – jegyezték
fel, hogy az utókornak is egyértelmű legyen. Így
ékelődtek a latin nyelvű szövegbe magyar szavak
(személy- és helynevek), szókapcsolatok, mon-
datrészek, és ezért számít az alapítólevél szór-
ványemléknek.40 Az egyik ilyen szókapcsolatban
vélik felfedezni báb szavunkat is. Minden történeti
szótár megemlíti ezt az 1055-ös adatot, ugyanakkor
az összes, a bizonytalan eredet miatt meg is kér-
dőjelezi azt. A „babu humca”-t (azaz Bábu ho-
mokját41) a 63. szórványként jegyzi Zelliger Erzsé-
bet42 az alapítólevélről szóló tanulmánykötetében.
Zelliger szerint a „babu humca” egy birtokos
jelzős szerkezet, melyben a „babu” személynévként

szerepel. Szerinte a tulajdonnév eredete, jelentése
ismeretlen, így olvasata bizonytalan. Eredetben
nem a báb szavunkkal, hanem egy szláv, vén-
asszony jelentésű szóval hozza kapcsolatba.43

Szinnyei József Magyar tájszótára és az Új magyar
tájszótár is megjelölnek bába, anyó, öreg néni je-
lentéseket báb szócikkeikben. 
Az etimológiai szótárak szerint a báb gyermeknyelvi
eredetű szó. Hangtani és jelentéstani vizsgálatok
alapján valószínűsíthető, hogy azonos származású
a kéttagú baba, bábu és bába szavainkkal, de
ezektől az alakoktól már elszigetelődött. Hasonló
és rendszerint szintén két szótagú szavak sok más
nyelvben előfordulnak,44 anélkül, hogy köztük
genetikus kapcsolat állna fenn. Varga Éva Katalin
Bába, baba és báb – újra című tanulmányában rá-
mutat a jelentéspárhuzamokra:

40 A szórványemlékek a nyelv első írott emlékei közé tartoznak, fontos nyelvtörténeti források.
41 Az apátsághoz tartozó birtok déli határvonalának egyik pontja.
42 Zelliger Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél
43 Bába szavunk szláv eredetéről szól Varga Éva Katalin Bába, baba és báb – újra című tanulmánya, amelyet Horger Antal

1911-ben megjelent Bába, baba és báb című cikke inspirált. Varga Éva Katalin ennek kapcsán gondolja újra a bába szó
ma elfogadott szláv eredetét.

44 Ezek jelentés-egyezések további vizsgálódás tárgyai lehetnek: latin: pupa; olasz: pupa, puppa; francia: poupée; angol:
baby; svéd: puppa; német: Puppe.

45 Kolozsvár város Törvénykezési jegyzőkönyvében szerepel a báb szó 1582-ben farsangi bábu értelemben: „Berekzazy Lukach es Zabo
Leorinch… valljak, Lattuk a Babot hog eg kerezt modra chinalt karora eolteoztettek vala… Azt tuggiuk hog Biro vram vg ereztet el, hog
ha farsangolo Azzoniokat vag egieb embereket talalnank… vg hittuk Rengeo Annat oda Biro vram hazahoz | Cathalin Somogy Palne
vallia hog… ez Rengeo Annanal penig semmy egieb Ne(m) vala egy Babnal, Alaknal | Cathalin Zabo Martonne… vallia hushagio
vosarnap eleot valo vosarnap vala… Jeowenek Neg Azzon Nepek azon keozben Ez Rengeo Annais ot vala, es megh az palastia Alat
eg Bab vala eo magan ferfyw ruha Nem vala hane(m) amel Bab Nalla vala azon eg foztan es eg ferfiwy Mente vala”

Jelentések báb baba bábu bába

vénasszony X X X
(rituális célra készített) alak45 X X (X)
összekötött zsúpkéve X X X
fonásra előkészített szösz X X X
matring X X X
fonalgombolyító (része) X X
szövőszék része X X
szusztora X X
(mézes)kalács X X 

„Babu humca – Bábu homokja”
– a Tihanyi Apátság Alapítólevelének részlete, 1055
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Továbbá a baba-báb szavak szoros kapcsolatát
mutatja, hogy a korábban játék baba jelentésnél
megismert közmondásnak – „Báb való még neki
(nem férfi)” – él egy másik változata is: „Baba kell
még annak, nem ember”. A Zaicz Gábor-féle Eti-
mológiai szótár46 szerint is szóhasadással47 különült
el a hangutánzó keletkezésű báb szavunk
a baba szavunktól. Ezért ez a szótár az eredeti 

jelentést kislány vagy csecsemő értelemben való-
színűsíti. Korábbi történeti szótárak a kislány
jelentéstartalom mellett nem zárják ki a  játék
baba jelentést sem mint első értelmet. Ha szeret-
nénk megfigyelni báb szavunk jelentésváltozásait,
érdemes összegezni a korábban ismertetett je-
lentések első adatolható előfordulásait. Így a mai
tudásunk szerint az alábbi sort kapjuk:

1055 (?) helynév
1540 körül kislány vagy játék baba
1582 (rituális célra készített) alak, farsangi báb
1597 mézeskalács
1636 játék baba
1793 állattan, rovarok bábja
1803 matring
1806 divatbábu
1838 bábjáték figurája
1844 akarat nélküli ember
1862 pupilla
1875 szövőszék része 

46 Zaicz Gábor: Etimológiai szótár
47 Szóhasadásnak nevezzük azt a nyelvi változást, melynek célja a jelentés-elkülönülés. Ilyenkor a jelentések úgy sza-

kadnak el egymástól, hogy a felismerhető alaki hasonlóság ellenére külön szónak mutatkoznak.
48 A névátvitel egyik fajtája a hasonlóságon alapul, ezt nevezzük metaforikus névátvitelnek.

Láthatjuk, a báb szó mára egyalakú, de többjelentésű
(poliszém) szónak számít. A jelentés egy viszony-
fogalom, amely jelhez (hangalakhoz) kötött, s e jelen
keresztül utal valamire (valamilyen valóságelemre).
Egy szó jelentésváltozását a jel és a jelentés vi-
szonyának, kapcsolatának a megváltozása jelzi és
jelenti. Esetünkben kiindulásként adott egy játék
baba vagy kislány jelentés. Véleményünk szerint
azért sem lehet igazságot tenni e két jelentés
között és az elsőt hirdetni, mivel annyira szoros
az általuk jelölt valóságelemek alakja. Ennek
a dilemmának az eldöntésében a későbbi, tehát
az 1582-es (farsangi bábu) és az 1598-es (mé-
zeskalács figura) megjelenések segíthetnének,
de ezek a jelentésfejlődések a hasonlóságon ala-

pulnak (metaforikus névátvitelek),48 így nem vissza-
vezethető, hogy a humán formával való hasonló-
ságból vagy egy játék babával való hasonlóságból
származnak. Az 1636-as adat alapján állíthatjuk,
hogy akkorra már biztosan elkülönült egymástól
a két értelem. Hasonlóságon alapuló névátvitellel
számos további jelentése is létrejött. Így keletkezhetett
a humán vagy a tárgyiasult humán formával való
hasonlóság miatt a pupilla, a szusztora, a matring
stb. jelentésréteg. Ezek az értelmek akár idegen
hatástól függetlenül is kifejlődhettek, de meg kell
említeni azt a tényt, hogy a latin pupa (leányka,
játék baba) vagy a német Puppe (kislány, játék
baba) és Docke (báb) hasonló jelentései is hatással
lehettek rájuk. Varga Éva Katalin tanulmányában
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olvashatjuk: „A feltekercselt és összecsavart fonalköteg
a bepólyált babára emlékeztet, ezzel is magyaráz-
hatjuk a jelentések kialakulását. Mivel a német
docke ’baba’ jelentésű szónak voltak ilyen jelentései
a 19 században (Grimm docke a.), vizsgált szavainkat
e jelentésükben német mintára képzett szemantikai
alaknak kell tekintenünk. (…) Meg kell jegyeznünk,
hogy a francia poupée (< latin pupa ’baba’) első
adatának is ’kifésült lencsomó’ volt a jelentése
(Rey poupée a.)”49

Az 1793-as állattani kifejezés (rovarbáb) véleményünk
szerint átmenetet képez a metaforikus névátvitel és
a konkrét-absztrakt jelentésváltozás között. Mivel
a fizikális alaki hasonlóságon túl a rovarok báb
állapota az a fejlődési pont, mikor az egyed mozdulatlan,
nem táplálkozik, tárgyiasul, de a külső burok alatt
komoly átváltozáson, átépülésen megy keresztül. A kül-
sőségekre korlátozódó, belső ürességet jelölő lelketlen,
cifra báb-merevség is ezt az átmenetet mutatja. Jókai
Anna A feladat című regényében így jelenít meg ezt
az állapotot: „Flóra fölemelkedett, arcán szétolvadt

végre a mészmerevsége; tartását eleresztette, mint
a piaci báb, ha a drótvázat a puha anyagból hirtelen
kihúzzák.”50 Az 1838-ból való bábjáték figura értelem
hasonlóságon alapuló névátvitel lehet, amelyből
a Petőfitől ismert, akarat nélküli ember tisztán konkrét-
absztrakt jelentésváltozás különült el. 
Minden szó születését és életében bekövetkezett vál-
tozást érdemes időhöz kötnünk, mivel így vissza tudjuk
követni az általa jelölt fogalom megismerésének idejét.
Művelődéstörténeti szempontból a szavak életútja,
a jelentésükben bekövetkezett változások mind fontos
információt hordoznak. Megfigyelhető, hogy a nép-
szokások bábozáshoz köthető kifejezése (farsangi
bábu, kisze báb) előbb jelenik meg, mint a művészi
terminus, mely tendencia párhuzamban áll az általunk
ismert magyar bábtörténettel. Az első ismert bábszínház,
az eszterházai barokk marionettszínház 1773 szep-
temberében nyitotta meg kapuit. Az a tény, hogy
1838-ban a báb, mint a bábjáték figurája bekerült egy
magyar-német zsebszótárba, jelzi, hogy addigra a szónak
ez a színházi vonatkozású jelentés is meghonosodott.

49 Varga Éva Katalin: Bába, baba és báb – újra. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk): Nyelv és kultúra. Kulturális nyel-
vészet. Bp. 2012. 171.

50 Jókai Anna: A feladat (Forrás: DIA)
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Szakirodalom:
Primer irodalom: Az alábbi szépirodalmi források megtalálhatóak a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán (https://pim.hu/hu/dia):
Faludy György: Marokkó. XXVIII. Arab tanárral sakkozom; Füst Milán Advent; Füst Milán: Mátyás király cukrásza; Jókai
Anna A feladat; Jókai Anna: A bábokról; Juhász Ferenc: Fekete Saskirály; Kertész Imre: Gályanapló; Lászlóffy Aladár Újévi
mese; Nagy László Este van…; Somlyó György: Téli elégia; Szabó Lőrinc: Tovább; Szabó Magda: Felelet;
Az alábbi szépirodalmi források a Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisában is elérhetőek (http://mek.oszk.hu/): Jókai
Mór: Szeretve mind a vérpadig; Katona József Bánk bán; Kosztolányi Dezső: Aranysárkány; Petőfi Sándor: Királyok ellen;
Petőfi Sándor: Megpendítem…; Petőfi Sándor: Tigris és hiéna

Szekunder irodalom: B. Lőrinczy Éva (főszerk.): Új magyar táj szótár I-IV. Bp. 1979-2002; Balassa József: A magyar nyelv
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