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Ajánlás

„A vajang kulit híres jávai 
művészeti forma, mely két különbö-
ző aspektusból is élvezetes művé-
szeti élményt nyújt. Először is, a va-
jang-fi gurák cizellált motívumok ból 
és káprá zatos színekből épülnek fel. 
Talán szükségte len erre hosszasan 
kitérni, mindössze annyit jegyeznék 
meg, hogy a vajang-elő adá sokon a 
vászon egyik oldalá ról a bőrből ké-
szült fi gurák nak csupán csak az ár-

nyéka látható, így színeik rejtve maradnak a nézők elől. Másodszor, 
hangsúlyoznom kell, hogy a vajang kulit-előadás egy igen lát ványos 
bemutató.

A vajang, árnybáb-játékként volt ismert, ahol a közön ség 
csak a vajang-bábok vászonra kivetített árnyé kát láthatta. Napja-
inkban a dalang, a bábjátékos mester, mindenki szeme előtt mozgat-
ja a vajang-fi gurákat, mi közben az éppen esedékes eposz történetét 
recitálja, majd a bábokat a vászon elé helyezi. Ez az új technika 
von zóbbá és életszerűbbé teszi az előadást.  A művészeti ág ilyen 
irányú változása az eredeti vajang kulitból fejlődött ki, de hogy a 
jövőben milyen jelleget fog magára öl teni, az nagymértékben függ a 
bábművésztől, azaz a dalangtól.

A vajang kulit-színpadra hagyományosan az ősi epo szok 
történeteit alkalmazták, mint például a Mahábárata, vagy Rama és 
Szinta történetét. Természete sen újabb, modernebb tör ténetek is be-
mutathatók vele. A vajang kulit az ősi eposzok és az újabb történetek 
bemu tatásával eszméket és értékeket terjeszt. A vajang kulit elősegíti 
az ősi kultúra megőrzését, egyúttal lendü letet ad a kulturális krea-
tivitásnak. 
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Kós Lajos levele
(1924–2008)

„Megköszönöm, hogy érdemesnek tartanak arra, hogy e 
jeles tanulmányról véleményt írjak.

A sárga irigység öntött el, amikor olvastam, hogy e hölgy 
egy éven át a helyszínen tanulmányozhatta az általam is kedvelt és 
művelt bábszínházi stílust, techni kát.

Írásban kitér a kínai, indiai, török, egyiptomi árnyjáték-
formákra, de nem elemzi azok egymástól való különbségét, helyesen, 
hiszen mindegyik hasonló mér tékű írást érdemelne, a témát csak a 
vajang bemutatására korlátozta. Lenyűgöző az irodalmi művek 
listája, melyek kel körbe lehet járni a témát, gazdagítva a személyes 
él ményeket.

A vajang témához, mint színházi ember tudok hozzá szólni, 
szerencsére láttam valamennyi, felsorolt nép árnyjátékát, a jávait is. 
A felszabadulás után Dr. Németh Antal egy rövid fi lmet is forgatott a 
Hopp Ferenc Múzeum vajang-fi guráiról, s egy másikat a hazánkban 
fellépő kínai árnyszínházról. Magam is, ez utóbbiak előadását látva 
(és hátulról is tanulmányozva a művészek ténykedését) már a 60-as 
évek elején bemutattam egy árnyjátékot, Ránki György zenéjére, egy 
másikban Weöres Sándor – Farkas Ferenc vers-ének fűzérét…

Hazánkban is felbukkantak a vajang-játékosok, 1910-ben 
egy festőművész is bemutatott vajang-előadást, s a lapok ban humoros 
írások jelentek meg erről a kurió zumról. 1949-ben Budapesten a VIT-
en (Világ Ifjúsági Találkozón) mutattak be kínai árny- és bábjátékot 
(két különböző társulat játszotta e két technikát).

Arra, hogy a régi tradíción alapuló vajang kulit-előadá-
sokon miért csupán az árnyékokat láthatta a közön ség, érdekes ma-
gyarázat az, hogy életünk, az emberi élet az árnyék hoz ha sonlatosan 
múlandó. Hosszasan lehetne elmélkedni és beszélni a vajang kulit-
előadás fi lozófi ai aspektusairól, de ezt a szakér tőkre és a közönségre 
bízom. Még egy valamit szeretnék azon ban megemlíteni: van egy 
ismerősöm, aki egyszer azt ál modta, hogy mint egy báb nak, késpen-
géhez hasonló karjai nőt tek. Azon gondolko dott, hogy az elméje, il-
letve teste segítségével vajon ho gyan tudná megmozdítani azokat? A 
vajang kulit-fi gu rák karjait a dalang hozza mozgásba az előadáso-
kon. A hús-vér emberek kezeit és lábait vajon ki hozza működésbe? 
És ki kel tette életre őket? Valaki, egy természetfeletti lény vagy Isten, 
a Halhatatlan.

Tari Eszter mesterfokozattal rendelkező művész szán déka e 
könyv megjelentetésével, az hogy hozzájárul jon azon eszmék és érté-
kek terjesztésére irányuló törekvé sekhez, me lyekre nagy szüksége van 
társadalmunknak, nemcsak a jávaiak nak, de globális közösségünk-
nek egya ránt. Ennek értelmében fejezem ki őszinte elismerésemet az 
elkötelezett szerző fi gye lemreméltó és értékes erőfe szítéséért.

Budapest, 2008. október 9.”

     Mangasi Sihombing

Az Indonéz Köztársaság Magyarországra, Horvátor szágba, Bosz-
nia-Herzegovinába és Macedóniába akkre ditált, rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövete.

     Mangasi Sihombing
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Az UNIMA (Nemzetközi Bábművész Szövetség) fesz tiváljain 
lassan megjelentek az ázsiai bábszínházak is, így egy Baliról érkezett 
árnyszínház is, táncos, fi atal lá nyokkal, harcos (maszkos) férfi akkal. 
Kínaitól a görög árnyasokig szép előadá sokat láthattunk az évek 
alatt. Egy más mellett láthattuk a vajang-játékok mitikus, történelmi 
játékait, a kínaiak fi nom érzelmes ségét, a görög-török árnyasok 
vaskos humorát, farszait.

Az írásban felbukkan a marionett szó, fogalom, amely fentről, 
zsinóron mozgatott bábjátékot jelent. Ne kem nincs erről emlékem, 
hogy Jáván játszottak volna marionettet, Indiában azonban igen. Ott 
találkoztam vajang-előadással is, sőt egy madrászi árnyszínházzal 
is, akik méteres, nagy bőrlapokat tettek fel a vászonra. Ezek kel 
játszottak, bár a fi gurák egyetlen testré sze sem moz gott. Új-Delhiben, 
egy nemzetközi bábszínházi fesztiválon jelentek meg, ahol az európai 
bábosok mind odase reglet tek, hogy lássák ezt az eredeti árnyjátékot, 
amely Európában isme retlen játékforma.

Élvezetes része a tanulmánynak egy éjszakai elő adás leírása, 
hogyan épül szakaszokból egy hosszú játék folyamat, valamint az, 
hogy maga a bábos, az előadás előtt milyen folya matokon megy át, 
míg föltöltődik – kész lesz az előadásra.

Lehet, hogy rosszul tudom, a történet nappal is folytatódik 
(napokon át), ekkor gazdagon színezett, plasztikus bábokkal 
játszanak, sziluettjében ugyanavval az anatómiai sajátossággal, 
mint az árnyfi guráké.

Örömmel olvastam Dr. Székely György könyvé ről, amely 
a bábot és az árnyjátékot azonos értékben tár gyalja – hazánkban 
nem annyira elterjedt az árnyjáték, mint keleten. Valahogy nem nyer 
polgárjogot – talán mert nem lépnek to vább azon az absztraháló 
folyamaton, amely a bábjáték értelmét adja. A bábu maga egy 
jel, egy jelkép, az ember jele, az árny nem ember, hanem a bábu 
továbbgondolása, – továbblépünk a szimbolikus folyama ton. Elvont 
jelenség az árny, nem egy meg személyesített jelenség, elveszíti a 
bábu pszichológiai, realiszti kus ele meit, ettől válik mitikus jellé, 

a klasszikus vajang-játék főszereplőjévé. Mellé helyezik a pohos, 
tömpe orrú claunt, az előadás humoros effektjét, mintegy kiemelve 
a rangban felettük álló hősök szerepét. Hogy egy ember játszik, 
mozgat, bábot cserél, mögötte ütősökben gazdag zenekar (gamelán) 
hangzása tölti be a teret, a megvilágí tott vászonra szegezett tekintetek 
adják össze, teremtik meg egy vajang-játék szuggesztív élményét…

Pécs, 2000. 11. 13.”

Kós Lajos
bábművész
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Bevezetés

A jávai vajang az ázsiai eredetű árnyjáték hindu és isz lám vajang az ázsiai eredetű árnyjáték hindu és isz lám vajang
hatásokat tükröző speciális formája. Bár a vajang szó árnyat jelent, 
Jáván nem csak az árnyjáték előadáso kat nevezik vajangnak. 

A jávai mindennapokhoz olyan szorosan kapcso lódik ez 
a műfaj, hogy a jávai történelem alakulása fo lyamán a vajangot is 
állandóan formálták a változások. Ennek egyik legszembetű nőbb 
eredménye az, hogy kor szaktól, területtől, népcsoporttól, vallástól 
függően szá mos változata alakult ki.

Ezt követve könyvem elején az árnyék szimboli kus ér-
telmezési lehetőségeit vázolom fel, majd utánajárok az árnyjá ték 
lehetséges eredetének és természetesen a vajang kialakulá sának is, 
különféle változatainak részletes bemutatásával.

A második fejezetben az eredeti jávai árnyjáték, a vajang 
kulit bemutatásának szántam központi helyet. A szín padkép, a kulit bemutatásának szántam központi helyet. A szín padkép, a kulit
bábjátékos szerepe és jelentősége, az elő adás szerke zete, történetei, 
bemutatásának okai, és a kísé rőzene szervesen ide tartozik.

A harmadik fejezet a bábok készítésével és iko nográfi -
ájával foglalkozik. Közülük a gunungan, a leg fontosabb vajang-
báb hosszasabb kifejtést érdemel. A többi báb típusát és karak-
terét meghatározó, szigorú rend szerint előírt formai, díszítés beli 
és színbeli sajátosságo kat példák és mellékelt képek segít ségével 
illusztrálom.

A vallással, kultúrával, társadalmi élettel való kap cso-
lata igen sokrétű ennek az összművészeti – a képző művészettől 
a zenéig minden művészeti ágat felölelő – műfajnak. Ez a ma is 
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élő évezredes tradíció mindmáig meghatározza a jávai emberek 
gondolkodásmódját. Ezért fontosnak tartottam, hogy a jávai 
oktatásban, nevelésben betöltött szerepéről is írjak. A gyermek 
nevelésében és a felnőtt személyiségének fejlesztésében Jáva 
szigetén a vajang-játék szerepe kiemelkedő fontosságú.

Munkám írásbeli részét támasztja alá a képi anyag, melynek 
nagy részét én fotóztam. A szövegben található idéze tek származási 
helyéről a végjegyzetben, a képek adatairól a képek jegyzékében 
kaphatunk felvilágosítást, amit a bibliográ fi ai jegyzék követ.

A tanulmány bibliográfi ájából kitűnik, hogy szá mos 
forrásra támaszkodhattam, azonban a könyvek nagy részét In-
donéziából hoztam magammal. Bár a külföldi kiadások között 
vannak átfogó jellegű munkák, Magya rországon mindezidáig nem 
jelent meg a jávai árnyjátékot a maga teljességében bemu tató mű. A 
magyarországi in donéz irodalom szerzőinek mun káját tiszteletben 
tartva egy hiánypótló, összegző tanulmány megírására teszek itt 
kísérletet.

A szakirányú irodalmak különböző helyesírással alkal-
mazzák a megfelelő szakszavakat és az előadások történeteiben 
szereplő hősök nevét. Az eredeti jávai mó don leírt szavakat a 
felhasználó irodalom többnyire saját kiejtésének megfelelő írásmódba 
transzponálja. Az angol és a német szakirodalomban pedig nem is a 
jávai kifejezé sekből, hanem indiai megfelelőik ből alakítják ki saját 
szakkifejezéseiket. A magyar vajang szak irodalomban keverednek 
az eredeti és a magyar helyesírás sze rint használt szavak.

Könyvemben igyekeztem következetesen egyféle he-
lyesírási rendszert alkalmazva használni az idegen sza vakat. A 
jávai és indonéz szavakat és kifejezéseket auten tikus kiejtésük nek 
megfelelően a magyar helyesírás sze rinti fonetikus átírá sukban 
alkalmazom, Renner Zsuzsa tanácsát követve. Így pél dául a jávai 
wayang szó magya rosan leírva vajang lesz. Kivételt képeznek ez 
alól az idé zett szövegrészek, ahol is az adott szak kifejezést a szerző 
használatának megfelelően idézem. A dőlt betűvel írott szavakról 

bővebb információt talál az olvasó a könyv végén elhelyezkedő 
szószedetben. Itt zárójelben az ere deti jávai, illetve indonéz írásmódot 
is mindig feltüntettem. A vajang kulit legismertebb szereplőinek 
beírtam az eredeti, szanszkrit nevét is a szószedetbe, mivel így 
könnyen visszake reshetőek az eredeti indiai mitológiában, illetve a 
két nagy in diai eposzban. A Mahábhárata és a Rámájana eposzok 
nevei minden esetben a szanszkritból magyaro sított megfelelőjük 
szerint szerepelnek könyvemben. Az „á” betűt nem használtam 
sehol az írásomban a jávai és indonéz szavak esetében, ugyanis az 
indonézek az „a” betűt az „a” és „á” közötti hangként ejtik. Továbbá 
az indonéz helységneveket és történelmi személyek nevét indonézül 
írtam le, és dőlt zárójelben tüntettem fel kiejté sük módját.

2. kép
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I.  AZ ÁRNYJÁTÉK ÉS A VAJANG

1. Árnyék - árnyjáték

A természeti népek hite szerint az árnyék a lélek, vagy leg-
alábbis az ember lényének fontos része, titokzatos énje, lelki kép-
mása. (A Kőmíves Kelemenné történetét feldolgozó balla dák példá-
ul ezen a hagyományon alapulnak. Eszerint az épüle tek tartóssága 
érdekében egy embert, a későbbiekben pedig annak árnyékát kellett 
befalazni a házba. A kiszemelt árnyékot lemérték, és a mérőlécet 
falazták be.  A lélek és az árnyék egy sége olyannyira élt az emberek 
hitében, hogy akinek az árnyé kát befalazták, nem egy esetben meg-
halt.1) Ugyanakkor sok kozmológia szerint a halottak a túlvilágon, 
mint árnyak élnek tovább. A bábjátékos-mágus a szertartások során 
a misztikum fokozása érdekében a bábok „homályos rajzát”, az ár-
nyat is felhasználta szellemidézéséhez. Ezzel egyben „át is hidalta 
szimbolikusan”2 a testetlen szellemek megfoghatatlanságát, hihe-
tőbbé téve a földöntúli eseményt. 

Tulajdonképpen az árnyjáték, James G. Frazer nyomán 
szimpatetikus, illetve szimpátián alapuló mágiának nevezhető, vagy-
is mint mágia feltételezi, hogy a dolgok a távolból titkos összefüg-
gések útján hatnak egymásra. Ezen belül a bábjáték a homeopatikus 
mágia, vagyis utánzó mágia körébe tartozik, ahogy Frazer nevezi, 
a hasonlóság törvénye szerint. Az ezen a törvényen alapuló varázs-
latnál „a varázsló úgy gondolja, hogy a hasonló hasonlót hoz létre, 
vagyis a következmény hasonlít az okára”3, tehát „bármely kívánt 
hatást elérhet pusztán a cselek vés utánzásával”4. Így az árnyjátékok-
nál a mágus a bábok testét tudása, elképzelése szerint az elhunyt 
ősökéhez, vagy istenek hez hasonlatosra formázza, s ebbe a földön-
túli lények számára ismerős testbe hívja meg őket bizonyos céljá-
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alapján árnyjátékra lehet következtetni.”7 Székely György írja Bá-
buk, árnyak című könyvében, hogy In diában a XII-XIII. századtól buk, árnyak című könyvében, hogy In diában a XII-XIII. századtól buk, árnyak
készülnek darabok direkt az árny játék előadások számára. „A dél-
indiai andhara nép, amely az indoárja betörés előtti dravidák utód-
ja”8, megőrizte az árnyjáték hagyományát és Tolu bommalattam-nak 
nevezte el saját válto zatát. Ezt „egyes kutatók szerint valamiféle ősi 
rokonság köti össze a jávai vajanggal.”9 Ugyanúgy komplex játék-
típus, történe teit a Rámájanából és a Mahábháratából meríti és az 
előadás bábjainak készítési módja, anyaga is a jávaiéhoz ha sonló. 
Jellegzetes szereplője az indiai ándhra pradési árnyjáték oknak Vidu-
szaka, a bohóc, akinek külső megformálása sokban hasonlít a jávai 
árnyjáték szolgabohócához, Szemarhoz. Az ilyen szereplők szinte Szemarhoz. Az ilyen szereplők szinte Szemar
minden területen, ahol az árnyjáték fel lelhető, a már fejlettebb árny-
játék előadásokban állandó betét ként megjelenő kontrasztfi gurák 
lesznek, akik hangulati, világ nézeti ellentétet képviselve, vitatkoz-
nak, segítenek, és főképp nevettetnek. Kelényi Béla és Renner Zsu-
zsa szerint ezek a fi gu rák a szakrális jelleg némi fellazulásához és a 
népi hatások fel erősödéséhez vezettek. 

 Thaiföldre India, Kína és Indonézia felől érkez hettek ha-
tások. A jávai kulturális befolyásra utalnak a játékok tematikai azo-
nosságai. Az árnyjátékok kétféle változata isme retes itt. Az egyik a 
nang jai melyeknek bábjait Székely György árnyjátékalakzatoknak 
nevezi, mivel ezek a bőrből készült, áttört, igen nagy bábok statiku-
sak, részeik nem mozgathatók (így például más bábot kell használni, 
ha ugyanaz a személy eszik és másikat, ha harcol). Ezek az előadá-
sok a fent leírt jel lemzők miatt akár húsz bábjátékos együttes rész-
vételét is meg követelik. Az ország déli részén a nang talung alakult nang talung alakult nang talung
ki, amely a maláj kultúra hatását mutatja. Ennek fi gurái kisebbek, az maláj kultúra hatását mutatja. Ennek fi gurái kisebbek, az maláj
önálló bábok egyik karja mozgatható, így az előadáshoz egy bábjá-
tékos is elegendő, ahogy a jávainál is. 

A Malajziában látható vajang melaju és az általuk jávai va-
jangnak nevezett előadás mutatja a legnagyobb rokonságot a jávai jangnak nevezett előadás mutatja a legnagyobb rokonságot a jávai jang
vajang kulittal. A fi gurák megformálása szinte összeté veszthető, a 

nak elérése érdeké ben. Az ősi időkben olyan eseményeket játszik el, 
melyeket szeretne előidézni. A későbbiekben már múltban megtör-
tént eseményeket idéz fel, melyek még erőteljesebben segíthetnek a 
cél megvalósításában: egyrészt a mágikus előrevetítés segítsé gével, 
másrészt a tanulságadás lehetőségével, harmadrészt a közös kulturá-
lis háttér felidézése által az összetartozás megerő sítésével.  

„A vajang kulit legősibb formája jávai animisztikus me séket 
jelenít meg, melyeket a bennszülöttek számára is alig érthető kavi
nyelven szólaltatnak meg. Frazer pedig a jávai esőmágia részeként 
említi az árny- és bábjátékokat.”5. Ez is bizonyítja, hogy az árny-
bábjáték nem csupán a szórakoztatást szolgálja, hanem komoly má-
gikus funkcióval bír, mely egyéb ként még a mai jávai vajang-elő-
adásokra is jellemző.

2. Az árnyjáték rövid története Ázsiában

A szakirodalom szinte egyöntetűen állítja, hogy az ázsiai 
árnyjáték eredetéről, kialakulásának helyéről pontos adatok nincse-
nek, hiszen, mivel az idők során több, egymástól független típusa 
jött létre, képtelenség megnevezni egyetlen dátumot és helyszínt 
eredetének pontos meghatározásához. „Jáva csak az egyik a dél-ke-
let ázsiai szigetek közül, ahol az árnyjáték máig élő hagyomány.”6 A 
délkelet-ázsiai tradíciók mellett fontosnak találom az indiai, a kínai 
és közel-keleti árnyjátékok megemlítését, melynek bemutatásánál 
nagy segít ségemre volt Székely György Bábuk, árnyak című köny-Bábuk, árnyak című köny-Bábuk, árnyak
ve. 

 Az indiai báb- és árnyjátékot először a XIV-XV. szá zadban 
említik a Therigatha című buddhista szövegben, és az ez idő tájt 
keletkezett Mahábháratában is szó esik róla. I.e. 200 körül „em-
lít egy forrás, méghozzá egy élőszínház számára írott mű betétje 
úgynevezett majanatika-t, vagyis varázsjátékot, amelyről a szöveg 
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történetek a Rámájanából valamint a Mahábháratából származnak, 
sőt a malájok a jávai vajang gedogból átvették a vajang gedogból átvették a vajang gedog Pandzsi ciklust és 
az iszlám vallású Amir Hamza történeteit. 

Kínában a X. századtól már voltak árnyművészek, a XII. 
századtól pedig árnyfi gura-ipar is működött Közép-Kíná ban. A kö-
vetkező századból tudomásunk van a jing-teng-hsziről, vagyis a 
„lámpa-árny-színházról”10. A kínai árnyjátékfi  gurák egyik legszebb 
típusa a XIV. századtól kezdődően alakult ki Hopei tartományban A 
bábok itt kifi nomult technikával na gyon áttetszővé preparált bőrből 
készülnek. 

A mongolok elől nyugat felé menekülő kínai művészek ré-
vén a XV. századtól az árnyjáték megjelent Egyiptomban majd a 
XVIII. században Törökországban, végül Párizsból kiin dulva Nyu-
gat-Európában is elterjedt. 

A felsorolt bábjátékokat Székely György a mágikus célzatú 
mitikus bábjátékok közé sorolja, mivel ezek „mítoszokat jelenítenek 
meg és a játék tárgya túlnyomó részben a mítosz fő vonalának vagy 
egyes epizódjainak bábos megjelenítése.”11

3. A jávai vajang kialakulásának története

Indonézia területén belül már időszámításunk előtt más-
félezer évvel kialakulóban voltak a szigetvilág jellegzetes kultú rái. 
Így Jáván az árnyjáték valószínűleg már ősi idők óta a kul tusz része 
volt, ahogy Székely György is megemlíti. A kereske delmi közpon-
tokká fejlődött területeken keresztül csak az idő számítás szerinti IX. 
századtól érkezik erős indiai befolyás. Ez a Jávát ért legmélyebb és 
legkorábbi hindu hatás, amely a nagy eposzok befolyásával a va-
jang kulit tartalmát még ma is alap vetően meghatározza.  Azonban 
a jávai árnyjáték egyes össze tevőinek nemcsak az eredetét, hanem 
hatását is lehet követni Thaiföldön keresztül egészen Indiáig, vagyis 
nem egyirányú folyamatról van szó.

„Az egyik első írott utalás az árnyjátékokra a XI. század első 
feléből, az udvari irodalom egyik költeményéből szárma zik, amely 
megemlíti az árnylétet megjelenítő, bőrből kivágott fi gurákat.”12 A 
XI.-XII. századi udvari irodalomban vajang lulangként, illetve va-vajang lulangként, illetve va-vajang lulang
jang kulitként említik. Ez a máig is létező vajang kulit árnyakkal 
előadott színházi, dramatikus műfaj, melyet Jáva és Bali szigetén, 
Indonézián belül találhatunk meg. 

Székely György ír egy, az indiai hatástól független, sámá-
nisztikus eredetre visszavezethető, vajang szetanannak nevezett já-
vai bábjátékformáról is. Ebben a szertartásvezető két bőrből készült, 
gyékényre helyezett fi gurát kendővel fed le, úgy, hogy a saját fejét 
is a kendő alá dugja. Először tömjént füstöl és áldozatot mutat be. 
Azután mozgatni kezdi a transzban lévő személyeket megjelenítő 
fi gurákat hajból készült fonalak kal, melyeket a fogával és az ujjaival 
tart. 

Funkciója először egy ünnepség keretén belül az ősök imá-
dása, előttük lerótt tiszteletadás volt. Így jelent meg az elő adás, ami 
speciálisan az ősök szellemének megidézésére, emlé kük felidézé-
sére szolgált. Nem véletlen, hogy a bábok formája egyszerű, testük 
lapos, hiszen nem testi valójuk, hanem az ár nyékuk a fontos.

4. A vajang típusainak kialakulása Jáva történelmi 
változásaival párhuzamosan13

Mielőtt megkezdeném a vajang történetének bemutatá sát, 
tisztáznom kell a vajang szó jelentését. A vajangot a legtöb ben a 
jávai árnyjátékkal azonosítják, pedig, amint Kelényi Béla és Renner 
Zsuzsa rámutatnak, ennél sokkal szélesebb jelentéssel bír. Egyrészt 
színdarabot jelent, melyet akár bábokkal, akár em berekkel adnak 
elő, jelenti magát az egész előadást, mint ese ményt, valamint va-
jangnak hívják a bábokat is. 
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A vajang „csaknem a jávai kultúra egészét átfogja, az ősi 
mitológiától a napi politikai eseményekig szinte minden tükröződik 
benne, ami a történelem során a jávai kultúrára ha tással volt.”14 Így 
például repertoárja mindig gazdagodott az új vallási, politikai aktu-
alitásnak megfelelően. Egyetértek a Kelényi Béla és Renner Zsuzsa 
könyvéből származó gondolat menettel, miszerint a vajang merített 
az indiai eposzok és az iszlám világából, de a jávai gondolkodás-
mód, hagyomány és ízlés szerint átformálta az eredeti történeteket. 
Vagyis saját kultúrájába átültette, magába olvasztotta a különböző 
hatásokat, mindmáig megtartva tulajdon jellegzetes vonásait. 

Már a 2.-3. századtól megkezdődnek a korai indiai be-
települések Jáva szigetére, melyek következtében folyamatosan és a 
későbbi századokban egyre erősebben gyakorol hatást a hinduizmus 
és a buddhizmus világfelfogása és művészete a fejlődő jávai kultú-
rára. Ennek a két vallásnak a terjedésével ismerik meg a jávaiak a 
Mahábhárata és a Rámájana szereplőit, történeteit. Ez a két eposz 
természetesen szintén átformálódik az ő kultúrájukban az idők fo-
lyamán, így az indonéz feldolgo zásban több a cselekmény, mint az 
eredetiben, sőt a Rámájana néhány hőse újra felbukkan az „indonéz” 
Mahábháratában is. Az indiai hatással „a jávai pantheon átvette a 
hindu istenek többségét, olyannyira, hogy egyrészt az indiai hősö-
ket sajátjuk ként tisztelik, másrészt saját mitikus elődeik is a hindu 
mitoló giába illeszkednek.”15

Ennek a sokáig tartó indiai kapcsolatnak a nyomait vi seli a 
vajang purva, a jávai árnyjáték, a vajang kulit klasszikus változata. 
Ez az árnybábjátékok legfontosabb és valószínűleg legrégibb formá-
ja Jáván, mely körülbelül 900 éves múltra tekint vissza. Történetei a 
Rámájana és a Mahábhárata szorosan egy másba fonódó cselekmé-
nyeinek feldolgozásai. Lakonjai, vagyis a repertoárjai szerint Kelé-
nyi Bélát és Renner Zsuzsát követve négy csoportra, illetve ciklusra 
oszthatók a történetek:

1. Az ősi jávai mitológián alapuló (és a korai szertartá sokra 
is utaló) szövegek, melyek az ősök, az istenek és démo nok legen-

dáit, harcait és kalandjait mutatják be. Ide tartozik hét történet, me-
lyekben a Mahábhárata hatása még alig fedezhető fel.

2. Ardzsuna Szaszra Bahu, vagyis a „Százkarú Ardzsuna” 
ciklus öt története, melyek a Rámájana eposz elő történeteiből szár-
maznak. Az előadás a démonok fejedelmének, a tízfejű, húszkarú 
óriásnak, Daszamukának szörnytetteit mu tatja be és azt, hogy Ar-
dzsuna Szaszra Bahu, mint Visnu meg testesülése miképp győzi le őt. 
Azonban Daszamuka még halála után is folytatja rémuralmát. 

3. A Rámájana feldolgozása tizennyolc történetben. Szerep-
lőinek előtörténete már az előző ciklusból ismert. Itt Daszamuka, 
mint Ravana (3. kép) elrabolja Visnu új megteste sülésének, Rámá-
nak feleségét, Szintát. A Ravanával évekig tartó harc során Ráma 

segítőtársa és barátja lesz Hanuman, a majmok királya, aki a vajang 
közkedvelt és jellegzetes fi gurája. A ciklus Ráma győzelmével és 
szerencsés hazatérésével fejező dik be. 

3. kép
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4. A Mahábhárata 
vajang kulit-színpadra alkal-
mazott 147 története a Pandava 
ciklus. A királyi her cegek, az öt 
Pandava fi vér és unokatestvé-
reik, a Kuravák vetélkedését és Kuravák vetélkedését és Kuravák
a hatalomért való harcát mu-
tatja be. A Pandavák hatalmas Pandavák hatalmas Pandavák
szö vetsé gese, Visnu nyolcadik 
avatárája avatárája avatárá Kresna. A Kuravák 
halála után a legidősebb Pan-
dava, Judisztira (4. kép) veszi 
át a kor mányzást, majd testvé-
rének, a legnagyobb Pandava 
hősnek, Ardzsunának unokája 
lesz a kormányzó. A jávai feje-
delmek az ő leszár mazottainak 
tekintik magukat.  

A vajang gedog már a néhány évszázados múlttal ren delkező, 
később kialakult vajang kulit-változat (kialakulása körülbelül a XIV. 
századra tehető). Történetei a hindu-jávai korszak utolsó évszáza-
daiban, az egész szigetvilágot meghódító Madzsapahit birodalom
(XIII-XVI. század) idejében játszód nak, Kelet-Jáva apró, valamikor 
hindu királyságaiban. Pandzsi és Damarvulan herceg kalandjai és 
más korabeli történetek tartoznak ide, melyek arról tanúskodnak, 
hogy a szanszkrit iro dalom jávai kultúrára gyakorolt hatása az iszlám 
terjeszkedésé vel fokozatosan csökkent. Figuráik viselete, főként fej- 
és haj formája jól megkülönböztethető a vajang purva alakjaitól.

A vajang purva és gedog mellett és velük szoros össze-
függésben alakult ki a vajang klitik.  Tárgya a XIII-XIV. szá zadi 
indo-jávai birodalmak korából való, mint például a Damarvulan 
ciklus. Ez nem árnyjáték, a szereplők itt lapos fa fi gurák, persze a 
vajang kulit-bábok ikonográfi ájának megfele lően kialakítva.

4. kép

6. kép

5. kép



26 27

A vajang gedog és a klitik egyes történeteinél fellelhe tők a 
terjedő iszlám kultúra és vallás nyomai. A XIII. századtól ez a vallás 
arab kereskedők révén jelent meg Jáva partjain és szigetek-szerte 
nagyon gyorsan terjedt. Ennek hatására új ár nyékrepertoár keletke-
zett, sőt bizonyos elgondolások szerint az emberábrázolás tiltásával 
összefüggésben váltak a fi gurák egyre stilizáltabbá.

A vajang golek bábjáték, fából plasztikusan kifaragott ma-vajang golek bábjáték, fából plasztikusan kifaragott ma-vajang golek
rionettszerű bábukkal, megemlítését mégis fontosnak tartom, mert 
a színpadkép kialakítása és az előadások felépítése a vajang kul-
ittal megegyezik. Történeteinek zöme az iszlám hit terjesztésére 
szolgálhatott. A Nyugat-Jáván kialakult változata az arábiai és jávai 
muszlim szentek legendáit dolgozza fel. Ke let-Jáván a Mekkából 
származó Amir Hamza muszlim herceg népszerű történetét, vagyis 
a Menak ciklust adják elő. Cirebonban létezik egy kedvelt előadás, 
ami a Mahábhárata és a Rámájana szereplőinek iszlám hitre való 
áttérését és muszlim hívőként folytatott utóéletét beszéli el. A báb-
karakterek kiala kításánál a vajang kulit-fi gurák révén már kialakult 
sémákra támaszkodnak a készítők. Egy igazán speciális árnyjáték a 
vajang Adam Ma’rifat, melyet egy iszlám szekta használ fel vizuális 
iskoláztatáshoz.

A 16. századtól európai hatások érik az Indonéz-sziget világot; 
portugálok, spanyolok és hollandok kereskednek, ter jeszkednek, 
közben pedig a keresztény vallás is meghonosodik Indonéziában. 
A XX. században tehát a keresztény vallású já vaiak létrehoznak a 
maguk számára bibliai történeteket bemu tató előadásokat. Ilyen a 
vajang vahju is, mely a katolikus kö zép-jávaiaknak szól, tartalma 
az Ó- és az Új Testamentumból származik. A közép-jávai protestáns 
misszió számára a vajang Juszuf a megfelelő. Ez, ahogy a nevéből is vajang Juszuf a megfelelő. Ez, ahogy a nevéből is vajang Juszuf
látszik, József és testvéreinek történetét idézi meg.

A XX. században történtek kísérletek történelmi tárgyú da-
rabok bemutatására is, melyeket a vajang kulit-fi gurákhoz hasonló 
bábokkal adnak elő. A vajang szuluh az 1925-1930-as évek között 
a hollandok ellen zajló függetlenségi harcokat idézi fel, a vajang 

jáva történetei pedig az Indonéz Állam megalaku lásának első évei-
ről, az 1945-1948 közötti időszakról szólnak. Az alakok alapformái 
bőrből vagy kartonpapírból készülnek egyszerű kidolgozással, majd 
rájuk ragasztják a szereplők új ságból kivágott fotóját. A vajang Pan-
csaszila tulajdonképpen egy politikai felvilágosító jellegű előadás, 
mely az Indonéz Köztársaság öt alapelvét fejti ki és népszerűsíti.

Indonézián belül Balin is kialakultak tájegységenként kü-
lönféle változatai az árnyjáték előadásnak. Itt az iszlám be folyásától 
érintetlen területen „az árnyjátékfi gurák stílusa má sik, valószínűleg 
régebbi formavilágot őrzött meg, amely nem csak az arcok stílusá-
ban és a testfelépítésben, hanem a ruházat jellegében is megmutat-
kozik.”16 Bali szigete vallásában és művé szetében a hinduizmus 
hagyományaihoz áll a legközelebb, bár emellett az óbali kultúra 
nyomai szintén fellelhetők. A bőr ből metszett, vagy fából faragott 
vajang-fi gurák megformálása helyi eltérésekkel lényegében a jávai-
val egyező vonásokat mu tat.
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II. A VAJANG KULIT

A felsorolt vajang-típusok közül a vajang kulittal, pon-
tosabban a vajang kulit purvával foglalkozom részletesebben. Ez a 
típus a legősibb, a legkedveltebb és a leggyakrabban ját szott. Bármi-
lyen esemény jó ürügy arra, hogy megtartsanak egy ilyen előadást. 
És mivel ennyire szorosan kapcsolódik a jávaiak életéhez, ezért a 
vajang kulit bemutatásával a szigetlakók kultú ráját és mindennapjait 
is jobban megértheti az olvasó.

1. A vajang kulit-színpad

A vajang előadások közül a vajang kulit-színpadának elren-
dezését ismertetem részletesebben, a többi színpadkép kisebb elté-
résekkel hasonló alapon épül fel.

A hagyományok szerint az előadás színhelyén a vendé gek 
régen három helyiségben helyezkedtek el, mint Bodrogi Tibor fel-
idézi. A nők a belső házban foglaltak helyet, a köz benső előcsar-
nokban folyt a játék, a férfi ak pedig az előtte el helyezkedő fogadó-
csarnokban ültek. A nők az előadásból csak a bábok vászonra vetülő 
árnyékát láthatták, ezzel számukra a játék sokkal misztikusabb, ti-
tokzatosabb maradhatott (5. kép). Ezzel szemben a férfi ak a dalang
és a zenekar mögött helyez kedtek el, így az előadás minden kis 
részletét fi gyelemmel kí sérhették (6. kép). Ez a nemek szerint való 
kettéosztás egyrészt a társadalmi konvenciókból adódhatott, más-
részt sokat számít hatott, hogy a falvakban tartott előadások során a 
zenészek ma guk a falusi férfi ak voltak. A több órás előadás alatt a 
férfi ak egy csoportba ülve helyezkedtek el, hogy a már elfáradtakat 
felválthassák zenélésükben, illetve, hogy egymástól folyamato san 
tanulhassanak.

Ma az előadások sokszor nagy nyitott csarnokban, a pen-
dopokban (7. kép), illetve magánházak udvarán sajátkezű leg fából 
összeeszkábált, műanyag sátorral fedett emelvényeken zajlanak, és 
már nem ülnek külön-külön férfi ak és nők. 

„A színpad elemeinek meghatározott rendje a kozmoszt 
szimbolizálja.”1 A kelir, a kifeszített fehér vászon, amire az árnyé-
kok vetülnek, az eget képviseli. Ezt az 5-6 méter hosszú, emberma-
gasságú vásznat bambuszkeretre feszítik fel, majd felső részéhez a 
kókuszolajlámpást, a blencsongot rögzítik, amely a mindent megvi-
lágító nap szerepét tölti be. A vászon elé közvetlen frissen kivágott 
banánfatörzseket fektetnek, ame lyekbe majd a dalang beleállíthatja 
bábjait, azok tartópálcájának segítségével. Ez a banánfatörzs, a ge-
debog, a föld felszínét jel képezi. A bőrből készült bábok az embe-
riséget képviselik, a történeteiket végigkövető nézők pedig minden 
élet szemtanú jává válnak (8. kép). 

7. kép
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Egy előadás megtar-
tásához jó, ha két készlet va-
jang-báb áll rendelkezésre. Az 
egyiket a dalang használja, a 
másikat pe dig dekorációként, 
illetve a szereplőket felvonulta-
tó bemutatás ként a gedebogba 
szúrja. A dalang két oldalán, a 
vászon két szélétől a karakterek 
méretük szerint kifelé csökkenő 
sorrendben, egymást háromne-
gyed részben takarva helyezked-
nek el. Balra — a leggyakrab-
ban fellépők — a következők: 
Kumbakarna, a Rakszasza-ki-
rály (9.kép); fi atal Rakszaszák; 
Ravana néhány vandája; idegen vandája; idegen vandá

8. kép 10. kép

9. kép
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királyok; Bomanarakaszura; 
Kresna fi a, Indradzsit (10. kép); 
Triszirah; Trinetra; Baladeva, 
Kresna ba rátjának néhány van-
dája; Kakraszana, Baladeva egy 
másik megjelenési formája; Sal-
ja; Matszvapati, akinek szolgá-
latában egy évig bujkáltak a Pan-
davák; Durjudana, a legidősebb 
Kurava fi vér; Kurupati, Durju-
dana egy másik megjelenési for-
mája; Karna, a Pandavák titkolt 
féltestvére; Ugraszena; Szetya-
ki; Szamba, Kresna apja; Nara-
jana. Ha a dalang nem rendelke-
zik dupla készlettel a bábokból, 
akkor természetesen nem csat-
lakoznak a sorba azok a fi gu-
rák, akik az aktuális előadásban 

szerepelnek. A jobb oldalon sorakozik: Tuguvaszesza; Verkudara, a 
legerősebb Pandava fi vér néhány vandája; Barataszena, Verkudara 
fi atalkori néhány vandája; Rama Paraszu; Gatutkacsa, Verkudara 
és egy rakszaszi gyermekének néhány vandája; Ontaredzsa; Hanu-
man néhány vandája, a Rámájanából; Kresna, Visnu nyolcadik földi 
megtestesülésének néhány vandája; Rama, vagyis Ráma királyfi  (11. 
kép); Ardzsuna Szaszra Bahu; Pandu, a Pandavák anyjának férje; 
Ardzsuna, a harmadik Pandava fi vér; Abimanju, Ardzsuna fi a; Pa-
laszara, Szekutrem, női fi gurák és egy kisbaba.  A dalangtól jobbra 
elhelyezkedő fi gurák a „Jók”, akiknek példáját követ hetjük és a bal-
oldaliak a negatív hősök, akiknek kárán tanulha tunk. A baloldaliak 
nem egyértelműen rosszak, és a jók sem tökéletesek, nekik is vannak 
egyéb tulajdonságaik. Kumbakarna és Karna nagyon hősiesek, bár a 
rossz oldalon állnak. Puntadeva a legnemesebb karakter, mégis köny-

nyelmű a kocka játéknál és egyszer hazugságot követ el a nagy harc-
ban. Durjudana és Ravana ritkán, de tud becsületes lenni. Azonban 
ami egyértelműen két pártra osztja őket, az az, hogy a balolda liak a 
Baratajudában veszítenek és meghalnak.

A dalang, a bábjátékos az előadás során a mindent mozga-
tó hatalmas istenség, Batara Guru szerepét tölti be. Az előadást a 
gamelán kíséri végig zenéjével, ezzel létrehozva az evilág és a túl-
világ között a harmóniát.

2. A dalang

„Om. Adjátok, hogy semmilyen akadály ne merüljön fel, ó, 
ennek a háznak föld felett lebegő szellemei, Generációk Anyja. Al-
lah, segíts nekem, teljesítsd a kívánságom. Teremtmé nyek, férfi ak 
és nők, nézzétek a munkámat, élvezzétek, és sze ressétek Isten aka-
rata szerint. Oh, Allah! Oh, Allah! Oh Al lah!”2 Ezt az imát a dalang 
(12. kép) akkor mondja el, amikor otthonából a vajang-előadására 
indul. Az imádság egyrészt jól mutatja, hogy a bábjátékos kultikus 
személy, aki szertartást celebrál, másrészt a szövegben felfedezhető 
a hindu és iszlám vallási hagyomány különös keveredése.

A dalangnak szinte emberfeletti képességekre van szük sége 
ahhoz, hogy az előadás minden kis részletét átható felada tát telje-
síthesse. Az összes előadható történetet alaposan ismer nie kell, va-
lamint a vallásban és annak gyakorlásában is el kell mélyednie. Ő 
választja ki az előadásra kerülő, az alkalomhoz illő epizódot a több 
száz hagyományos történetből, majd össze állítja a hozzá szükséges 
bábsorozatot (13. kép) Az előmunká latok során felügyeli a színpad 
felállítását és az előkészületeket. Az előadás megkezdésekor pedig 
papi funkciót kell ellátnia azzal, hogy áldozatot mutat be az iste-
neknek. A hagyományos bevezetéseket és dialógusokat fejből kell 
tudnia, mert ezeket mindig változtatás nélkül kell előadni. A bábokat 

11. kép
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a hüvelyk- és mutatóujjával mozgatja, a többi ujjával a merevítő 
rúdját tartja, még akkor is, mikor egyszerre két szereplővel játszik 
(14. kép). Nagy kihívás még az is, hogy mindegyik bábot saját stílu-
sa szerint, tehát különféleképpen kell mozgatnia. 

Az előadás során a dalang elmeséli a történetet, párbe-
szédeket ad elő, énekel, és verseket recitál. Ehhez szüksége van a 
jávai nyelv három szintjének tudására és az ősi, jávai kavi nyelv 
ismeretére is. Mivel a kavi nyelven elhangzott részek és versbetétek 
a jávai közönség számára nem érthetőek, a kifejezé seket meg is kell 
tudnia magyarázni. Meg kell tanulnia a külön böző fi gurák által kép-
viselt álláspontok érthető bemutatását, azok vallási, társadalmi, eti-
kai, morális összefüggésében való ismertetését, hiszen a bábjátékos 
feladata a társadalmi normák, a szokások, a hagyományok bemu-
tatása és kötelezőként való továbbadása.  Norbert Fryd könyvében 
beszámol Gitosewoko dalangról, aki Gitosewoko dalangról, aki Gitosewoko dalang Sukarno elnök magánjátékosa 
volt, és akinek vászna előtt az elnök éjszakákat töltött el, nem pusz-
tán szórako zási céllal. A dalang minden előadáson beszámolt Su-
karnonak az országos helyzetről, az általános nézetekről, a lakosság 
han gulatáról, és fontosabbnál-fontosabb bölcsességekkel szolgált az 
elnök számára.

A szereplők hangja is jellemábrázoló erővel kell, hogy bír-
jon, amit a dalang speciális hanghordozási különbségekkel érhet el. 
Végig ő vezeti az egész, komplex előadást, és irányítja a zenekart is. 
A dalang balján faláda áll, amiben a szükséges bábkollekció talál-
ható, és amin a kezében tartott fakalapáccsal, a csempalával kopog-
tathat, amikor valamelyik szereplő befejezte beszédét, vagy amikor 
valaminek nagyobb hangsúlyt akar adni (15. kép). A lábfején tartott 
fa vagy fém csattogtató-lemezzel, a kepraggal a harci cselekménye-
ket kísérő zajokat imitálja és meghatározza a dallam váltakozását, 
illetve elhallgattatja a ze nét, ha kell. Célja még a szórakoztatás, a 
nevettetés is, ezért „az ősi szöveget rögtönzéseivel, nevettető meg-
jegyzéseivel, pletykákkal, „politikai aktualizálással”, kerek komikus 
jelene tekkel fűszerezi.”3

14. kép

15. kép
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A dalang „hétköznapi életét is külön előírások, rituálék sza-
bályozzák.”4 Ezek közé tartozik a fejezet elején idézett fo hász is, 
ám a rituálék ennél jóval összetettebbek. Renner Zsu zsanna leírja 
azokat az előírásokat, melyek szerint a dalang tisztító szertartások-
kal készül az előadásra: három-hét nappal az előadás előtt hallgatá-
si fogadalmat tesz, böjtöl, tartózkodik a sózott ételektől, a nőktől, 
valamint rituális fürdőket vesz. Az előkészületi periódus záró sza-
kaszában meditációs gyakorlato kat végez, hogy erőt és ihletet nyer-
jen az előadás megvalósítá sához. Az előadás kezdete előtt tudatja a 
közönséggel, hogy az előkészületeket előírás szerint megtette, s így 
feladatát meg tisztult emberként elvégezheti. Az előadások során a 
dalang saját személyisége által életre kelti a bábokat, mint ahogy 
a szukszma, a lélek helyezkedik bele a testbe és így „a fi gurákon, 
mint a megtestesült ősökön keresztül viszi át az áldást és a má gikus 
erőt az emberekre.”5 (16. kép) A vallási szertartáshoz tartozik az is, 
hogy a színpadot és környékét rizzsel szórják be, ami ősi eszköz az 
ártó szellemek elriasztására. Általa az előadás és helye átmenetileg 
tabuvá lesz, ahova csak a dalang és tanít ványa léphet be.  

Bodrogi Tibor megemlíti, hogy a dalangnak olykor se gédje 
is van, a csantrik, aki mellette tanulja meg a vajang-elő adás művé-
szetét. Régebben a dalang egy leányt is bérelt, aki tánccal szórakoz-
tatta a közönséget, és egyes részeknél éneklés sel is közreműködött. 
Napjainkban az árnyjáték előadás bizo nyos részeinél több szinden
(17. kép) énekel a gamelán zenekar ral együtt.

„Bár ma már külön iskolákban tanulnak, régen a dalang 
öröklődő hivatását már gyermekkorától tanulta, majd apja ha lálával 
folytatta a családi hagyományt.”6

3. Alkalmak

Az előadás mindig szórakozás a hétköznapi emberek szá-
mára és egyben az ősi tradícióból eredő vallási szertartás az ősök, 

elhunyt hősök, istenek tiszteletére és a velük való kap csolat szoro-
sabbá tételének érdekében. Sokszor még ma is ak kor kerül sor elő-
adásra, „ha a kozmikus rendben valami ok mi att zavar következik 
be, vagy az egyén életében fontos változás megy végbe.”7 Ilyenkor 
az előadás megtartásával a harmónia helyreállítása a cél. 

Manapság tartanak előadásokat társadalmi események al-
kalmával, így családi, falusi, bizonyos kisebb közösségek, csopor-
tok fontos eseményeinél, például esküvőknél, születés napoknál, kö-
rülmetélési szertartásoknál. Érdekességképpen megemlítem, hogy a 
ruvatan, az ördögűző vajang is ide sorol ható, melyet meghatározott 
események bekövetkezésekor tarta nak meg. Például, ha mindkét 
gyerek fi ú, vagy mind a két gye rek lány a háznál; ha kétpetéjű, kü-
lönnemű ikrek születnek egy családban; ha napfelkeltekor, délben 
vagy naplementekor szü letik a gyermek; ha a gyermek utazás köz-
ben születik; ha a gyermek albinó vagy kevert bőrszínű; de akkor 
is, ha szemetet dobnak ki az ablakon, ha valaki kiborítja a sót, vagy 
leégeti a haját. Tulajdonképpen nincs olyan család, amelynek ne kel-
lene megtartania egy-egy ördögűző vajang-előadást. 

Vallási, ezen belül hindu, buddhista, iszlám, keresztény ün-
nepek alkalmával is szerveznek vajang-előadásokat. Fonto sabb po-
litikai eseményekre való megemlékezésekkor szintén az ünneplés 
fontos eleme a vajang, például az indonéz független ség kikiáltásá-
nak napján, augusztus tizenhetedikén.

4. A vajang kulit-előadás

Ezen alfejezet kidolgozásához Kelényi Béla, Renner Zsuzsa 
írásai és Benedict R. O’G. Anderson, James R. Brandon, Székely 
György könyvei nyújtottak segítséget.

A vajang-előadásokat éjjel tartják, mivel „a játékban meg-
idézett hősök szellemei csupán éjszaka jöhetnek le a földre a dalang 
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hívására.”8 (18. kép) Miután megérkezik a helyszínre, a dalang rövid 
imát mond az előadás sikeréért: „Ó Hatalmas Kígyó, ki a földet vé-
delmezed, ó jelenlévő szellemek, a segítsé geteket kérem. Ne enged-
jétek a nézőket eltávozni, mielőtt az előadást befejezném.”9 Ezután 
tömjén égetésével és két csészé ben elhelyezett élelmiszerekkel „ál-
dozatot mutat be az előadás kezdetekor az isteneknek, kéri jóindula-
tukat az invokációban.”10 A bemutatott áldozat gyümölcsből, virág-
ból, rizsből áll és min dez egy kis bambuszállványon van elhelyezve 
a dalang közelé ben. Az áldozati rítusok az előadás meghatározott 
szakaszaiban megismétlődnek. 

Az előadás naplementekor a dalang jelére a gamelán nyitá-
nyával, a taluval kezdődik. Ekkor gyújtják meg a blencsong fényét, 
mely hagyományosan a mitológiai madárki rályt, Garudát formálja. 
Majd a dalang feltűzi a vászon elé kö zépre az előadás kezdetét jelző 
levél alakú színpadi eszközt a gunungant (1. kép), amely arra utal 
„hogy a szóban forgó törté net nem más, mint a világ kezdete”11 és 
elénekli az „Élet Imát”. A vajang-előadás menetének három fő része 
van. Este kilenc órától tizenkettőig tart az expozíció, amelyben sor 
kerül a törté net helyének és idejének leírására, a hősök bemutatására 
és lírai betétekkel a darab problémáiba való bevezetésre. Általában 
a nyitókép egy királyi fogadás, a pringodani, ahol a szereplők az ál-
lamügyeket, a közösség aktuális ügyeit beszélik meg, aminek során 
persze tanító jelleggel előkerülnek társadalmi törvények, szabályok. 
Éjféltől lépnek színre a panakavanok, akik segítsé get nyújtanak a 
bonyodalmakban. Utánuk egészen éjjel háromig zajlik a „Jó” és a 
„Gonosz” harca, a hősi legenda tulajdonkép peni cselekménye. A 
„Jó” végső győzelme reggel hatra, napfel keltére teljesedik ki, végén 
az epilógus tanulságával. A színmű nek ez a hármas felosztása az 
emberi nem életszakaszait is szimbolizálja: az első rész a fi atalságot 
és a hevességet, a máso dik a felnőttkort, a harmadik az öregkort és 
a bölcsességet.

Székely György Bábuk, árnyak című könyvében egy pon-Bábuk, árnyak című könyvében egy pon-Bábuk, árnyak
tosabb dramaturgiai rendszert vázol fel az előadás meneté nek be-

mutatására. Természetesen ez az írott vázlat csak a legti pikusabb, a 
Mahábháratából származó történetek szerkezetére jellemző:  

kezdő óda, ünnepélyes, vagy harcra tüzelő (• szuluk),szuluk),szuluk
az előzmények epikus ismertetése (• dzsanturan),
recitált elbeszélés (• rengan),
melodikus elbeszélés (• ada-ada),
párbeszédes rész (• potdzsapianpárbeszédes rész (potdzsapianpárbeszédes rész ( ),
harcra hívás (• penantangharcra hívás (penantangharcra hívás ( ),
a komikus belépője (• gara-garaa komikus belépője (gara-garaa komikus belépője ( ),
a győztes dicsekvése (• paszumbara győztes dicsekvése (paszumbara győztes dicsekvése ( ),
erotikus jelenetek (• prenezanerotikus jelenetek (prenezanerotikus jelenetek ( ),
komikus jelenetek (• bandzsollan),
győzelmi zárótánc (• tandak).tandak).tandak

Kende György arról számol be könyvében, hogy ré gen 
bizonyos alkalmakkor egymás után több éjszaka is folytatódtak a 
történetek, illetve az előadások.

5. A zene

„A vajang kulit az előadó művészet szinte minden mű faját 
egyesíti magában a színpadi játék különböző változataitól a táncon 
keresztül a zenéig.”12 Mindegyik műfaj már önmagá ban is sokrétű 
tartalmat hordozhat, de nagyfokú hozzáértést igényel. A zene szintén 
magába foglalja az ősi népi hagyományt és az improvizáció lehető-
ségét is a rengeteg előírás és szabály között, ehhez azonban nagy 
egyéni hangszertudásra van szük ség. A karavitan zenében a legfon-
tosabb a zenészek együttmű ködése, akik arra törekszenek, hogy ne 
csak saját tehetségüket csillogtassák, hanem a zenekar egészének és 
közös céljának alárendelve képességeiket, a lehető legjobb előadást 
nyújtsák. 
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A gamelán (19. kép) természetesen nemcsak a vajang-elő-
adásokon szólal meg, hanem a közösségi ünnepeken, a vallá sos 
ceremóniákon, családi eseményeken is fontos szerepet tölt be. 
„Dél-kelet-Ázsia zenei profi lját a gong és a xilofon játékára épülő 
zenei együttesek határozzák meg”13, így van ez a jávai gamelán ze-
nekarnál is, amely többségében ütőhangszerekből áll. „A gamelán 
zenekar alaphangszerei a teljes regisztert oktávnyi hangterjedelem-
ben megszólaltató különböző gongok, középső től a legmagasabbig 
terjedő metallofonok (genderterjedő metallofonok (genderterjedő metallofonok ( , gambang), melyeken könnyű ütővel, 
két kézzel játszanak. A ritmust a kendang, a dob emeli ki, a melódiát 
pedig a bambuszfuvola, a szuling szólaltatja meg. Az iszlám hatását szuling szólaltatja meg. Az iszlám hatását szuling
mutatja a kéthúros vonós hangszer, a rebab.”14

A gamelán zenekar által játszott karavitan zenében két kü-
lönböző hangsort, a szlendrot és a pelogot használják. Az előadások 
során erről árulkodik az, hogy a zenekarban sok hangszerből kettő 
van. Amennyiben lehetőségünk van egy ilyen előadáson részt venni, 
könnyedén érzékelhetjük a két hangsor közti hangolási különbséget. 
„Együttes megszólaltatásuk adja a gamelán zene sajátosan kifi no-
mult, lebegő hangzásvilágát.”15

A szlendro hangsor az oktávot ázsiai hagyományok sze rint 
öt, majdnem egyenlő távolságra lévő hangközre osztja. A pelog 
pedig az oktáv hét, nem egyenlő osztásából létrejött hang rendszer, 
melyből a gyakorlatban csak öt használatos. A fi nom változások, a 
gendingek, dallamok a játék epizódjait úgy köve tik, hogy kifejezzék 
annak hangulatát. „De képzeljék el, hogy egy éjszakán át hallgatnánk 
ezt a néhány megformálatlan üte met, amelynek alaptónusa sohase 
ömlene át pontos dalformába, hanem ellenkezőleg, önmagába 
zárkózva csaknem változatlan nyomatékkal folytatódnék, és e 
zavaros-harmonikus ősanyag belsejében csupán az ütőhangszerek 
társtalan hangjai szállnának fel s alá, és itt-ott felsírna egy-egy húr, 
vagy megcsendülne egy-egy női hang.”16 Írja Norbert Fryd, aki 
szerint a jávai zene a maga különlegességét, azáltal nyeri el, hogy a 
már ismert alap elemekből tőlünk idegen zenét alkot meg.

III. A VAJANG KULIT-BÁBOK

1. A gunungan

A jávai árnyjáték díszletekként szolgáló bábokat nem hasz-
nál, és kellékeket is alig alkalmaz. Egyetlen tulajdonkép peni dísz-
lete és a dalang legfontosabb használati eszköze a gunungan, másik 
nevén kajon. A magyar szakirodalomban élet faként megnevezve 
olvashatunk róla, ugyanis a rajta látható leg fontosabb motívum Kal-
patura, az örökké élő mitológiai fa szimbóluma. 

A kajonnak két típusa létezik a kajon gapuran (20. kép) és a 
kajon blumbangan (21. kép). A kajon blumbangan teltebb formájú, 
a kajon gapuran magasabb. A kajon gapuran ismerte tőjegye a kapu, 
melyet két oldalról egy rakszasza ikerpár, Csingkarabala és Balu-
pata őriz. A kajon blumbanganon egy tiszta vizű tó látható és annak 
közepében velünk szemben elhe lyezkedő halak. A kajon gapuran 
hátoldalára a készítők vörösen izzó parazsat festenek, míg a másik 
típus hátoldalán lángoló vörös tűz látható, vagy egy mitológiai lény, 
Makara feje. E jellemzők miatt nevezi talán a Vajang című kataló-Vajang című kataló-Vajang
gusban Kelényi Béla és Renner Zsuzsa a kajon gapurant „tűz-kajon-
nak”, a kajon blumbangant „víz-kajonnak”. E kétféle típus estében a 
„tűz-kajon” a férfi asságot, a „víz-kajon” pedig a nőies séget hivatott 
megjeleníteni.

A bábjátékos a bonyolult rajzú, áttört, bőrből készült gu-
nungant az előadás kezdetekor és az előadás végén a vászon közép-
pontja elé függőlegesen helyezi el. Ő a kezdet és a vég. Az előadás 
során egy-két rövidke pillanatot leszámítva szinte mindig látható. 
Egy jelenet befejezésének jelzéseként is középre helyezi a dalang. 
Ekkor azonban nem mindig függőleges a helyzete, dőlhet jobbra, 
vagy balra is. A jelenetek kezdetén a dalang – a gara-gara jelenet 
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kivételével – a kajont a jobb ol-
dalra szúrja le, a jelenetek végén 
pedig átlebegteti a vetítővászon 
előtt. A gara-gara jelenet előtt 
erőteljesen pörgeti, lebegteteti 
természeti zűrzavart szimboli-
zálva, és bal oldalra rakja le. 

Az előadás menetéhez 
igazodva a gunungan elhelyezé-
se a vászon előtt és haladásának 
iránya különféle lehet. Erre több-
féle magyarázat létezik. Kelényi 
Béla A jávai árnyjáték című ta-A jávai árnyjáték című ta-A jávai árnyjáték
nulmányában így ír róla: „A nap-
nyugtától éjfélig tartó beve zetés 
alatt tengelye jobbra fordul, éj-
félkor egyenes, éjfél után pedig 
balra fordul, amíg a Jó és a Go-
nosz harca után a Jó végső győ-
zelme bekövetkezik. Ekkor újra a színpad közepére kerül.”1 Majd A 
Világhegy a jávai árnyjátékban című cikkében ekkép pen meséli el: 
„Éjfél előtt hegye balra fordul, éjfélkor egyene sen áll, éjfél után pe-
dig jobbra hajlik; ezzel jelezve azt a folya matot, amelynek során az 
ember az élet materiális gyönyöreitől a lelki értékek világa felé for-
dul.”2 Bodrogi Tibor ismét kicsit máshogy ír erről:„ Az előadás kez-
detén a színpad síkjában kissé jobbra dől, jelezve, hogy a világnak 
még nincs története, majd a dalang felemeli és jobb szélre helyezi. 
Éjfél előtt tengelye körül jobbra fordul, éjfélkor egyenes, éjfél után 
balra fordul.”3 James R. Brandon könyvében megemlít egy általá-
nos szabályt, mely szerint a gunungan jobbra döntése az első részt, 
függőleges beállítása a második részt, balra döntse pedig a harmadik 
részt hivatott jelezni. E szövegekből arra következtethetünk, hogy 
helyszíntől, dalangtól, előadástól függően eltérő a gunungan moz-20. kép

21. kép
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gása. Az említett könyvben lefordított Ráma reinkarnációja című 
előadásban a jelenetek a kajon középre helyezésével zá rulnak, míg 
az Iravan lakodalma és a Karna halála című elő adásokban helyzete 
változik a jelenetek során.

A kajon segítségével megoldhatóvá válik a helyszín, il letve 
a jelenet váltása. Például, ha Asztinában játszódik egy jelenet, ami 
után egy Amartában lejátszódó jelenet következik, akkor vagy átköl-
tözteti máshova a dalang a gunungant, még az amartai rész kezdete 
előtt, vagy visszahelyezi oda, ahol erede tileg volt.  Fontos szerepet 
tölthet be a környezet, a hangulat visszaadásakor. Így tragikus, szo-
morú részeknél a bábjátékos úgy mozgatja a kajont, hogy az az ő el-
beszélésének ritmusát és hangszínét megfelelő mozgással kövesse. 
Helyettesíthet a kajon olyan bábot, amely nem létezik, vagyis más-
hogy nem bemutat ható. Megoldhatóvá válik így egy vajang-testből 
távozó lélek, vagy nagyon nagyhatalmú istenség szerepeltetése is. 
Megjele nítheti a vizet, a tüzet, a szelet. A dalang által mozgatva 
jelez heti az idő múlását, mikor is például egy balra döntött helyzet-
ből függőlegesbe lesz elmozdítva. James R. Brandon a követ kező 
példákat emelte ki az előadásokból: reprezentálhat „…erdőt az erdő-
írtás-jelenetben, a palota kapuját a palota-jele netben, kriptát Ráma 
reinkarnációjában, hegyet, amelyről Ardzsuna ereszkedik le az erdő 
jelenetben.”4 Ha a dalangnak úgy tetszik két gunungant is használ-
hat, mintegy keretet adva az előadás felületének. 

 „Bár a legtöbb jávai gunungan részleteiben különbözik, 
felosztása alapvetően megfelel a Nyugat-Indonézia mitológiájá ban 
is meglévő, a kozmoszt három szintre felosztó szerkezet nek. A gu-
nungan tehát magát a világhármasságot, vagyis a há rom világot ösz-
szekötő Világhegyet és az azon gyökerező Világ fát ábrázolja.”5 Az 
univerzum szimbóluma. „Ő a világtengely és ugyanakkor a teremtés 
szimbóluma: azé ami elmúlt, ami van és ami lesz.”6 A szent kelléket 
beborító motívumoknak szimboli kus jelentése van. Formája felfelé 
hegyesedő levél alakú, három- vagy ötszögletűen kialakított szent 
alakzat. Ahogy az árnyjátékbábok teste úgy a gunungan felülete is 

áttört. A kajon gapuranon látható palota, ahogy Kelényi Béla és Ren-
ner Zsuzsa említi, az ember belső életét jelképezi. Ilyen palotában 
játszódnak az árnyjáték történetek is. A palota előtéri lépcsősorral 
van ábrázolva, mely annak oszlopcsarnokába vezet. Az oszlopcsar-
nok végénél lévő csukott kettős ajtónál álló két rakszasza, alvilági 
sötét démon, a lelkiismeretet szimbolizálja. „S ez a föld alatti biro-
dalom bejárata, ahol Jama, a holtak ura uralkodik.”7 Az oszlopcsar-
nok tetejének két oldalán egy-egy madár- vagyis Garuda-fej, a nap 
és a tűz szimbólumai helyez kednek el. Helyettük megjelenhet két 
szárnyas iker-kígyó, me lyeknek farka a gunungan csúcsában vég-
ződik. Fölöttük pedig két egymással szembe induló állat, általában 
a tigris és a jávai bivaly, melyek az erdőt jelképezik. Utal ez arra, 
hogy az elő adások egyes jelenetei erdőben játszódnak. A palotából 
kinövő életfa első elágazásában egy az ártó szellemeket elriasztó 
dé mon-fej Banaszpati, az erdő és a fák istene helyezkedik el. „A fa 
amely a hegyen áll a Varingin Szungszangot ábrázolja, amely gyö-
kereit a levegőbe és koronáját a földbe ereszti. Ez a lét szimbóluma. 
Az emberiség elágazását, a Népek és Fajok összességét jelképezi. 
Az űrben eredünk és a földben tűnünk el.”8 A fa sűrű ágai és virágai 
között vadállatok ülnek, melyek az emberi élet kísértéseit szimboli-
zálják. A fa törzsére egy, a fejét jobbra fordító kígyó csavarodik. Az 
ágak között egy pár emberszabású majom, a kera és egy pár lutung, 
fekete, hosszú farkú majom játszik. A fa tetején két erdei madár is 
gubbaszt. „Régi gununganok a fa ágai között férfi akat és nőket is 
ábrá zoltak.”9

Ritka ugyan, de léteznek kissé eltérő kajonok is. A „csire-
boni kajon”-on a négykarú, elefántszerű istent, Batara Ganesát áb-
rázolják. A vajang vahju gununganja pedig a megfe szített Krisztust 
ábrázolja, míg a vajang szuluhén az indonéz címer jelenik meg szár-
nyak között. 

„A gunungan mágikus erőközpont, amelytől az egész elő-
adás menete függ.”10 Már készítése is szigorúan meghatáro zott rítu-
sok között történik. Befejezése után pedig, mielőtt színre léphetne, 
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részt kell vennie egy felavatási szertartáson, melynek  révén „élet” 
költözik beléje, s így majd minden elő adás kezdetén ő lehelheti bele 
az életet a szereplésre váró bá bokba.

2. A vajang kulit-bábok készítése11

 A bábfi gurák szarvasmarha vagy vízibivaly bőréből készül-
nek. A bőrt először szárítják, azután vízben puhítják, majd kifeszí-
tik. Ezt az eljárást addig ismétlik, míg a bőr meg felelően vékony és 
feszes nem lesz. Egy bivaly bőréből tizen négy-tizenöt fi gura készít-
hető el. Az óriások a vastagabb háti részből készülnek, a nemesek 
a hasi részből. Általában minden fi gurát úgy próbálnak készíteni, 
hogy a fejnél a bőr vastagabb legyen, különben a báb feje lekókad-
hatna, könnyebben sérülne. 

Minden valószínűség szerint a korai bábok festetlenek vol-
tak és áttörés sem gazdagította őket. A most ismert díszített válto-
zatot csak a XVIII. századtól kezdték el használni az isz lám vallás 
hatására. Így napjainkban „lényegében két kézműves munkájának 
az eredménye a kész wayang alak, az egyik a bőr ből vágja ki a for-
mát és díszíti csipkézéssel, kivágásokkal…, a másik pedig a festést 
végzi és rögzíti a tartó és mozgató pálci kákat.”12

A penatahnál, vagyis az áttörésnél (22. kép) tizenkét elté-
rő motívumot különböztetünk meg, melyeket huszonkétféle véső-
vel készítenek. E tizenkét motívum segítségével még tize nöt elté-
rő motívumkombináció hozható létre, melyek az előírá sok szerint 
használhatóak. Az áttörés megkezdése előtt karctű vel bekarcolják a 
báb körvonalát, majd a formákat határoló körvonalakat, végül pedig 
a motívumokat vázolják fel, megha tározva helyüket és irányukat. 
A bábot nem vágják ki pontosan, hanem csak elnagyoltan, ugyanis 
így könnyebben és pontosab ban lehet áttörni egészen a bábfelület 
széléig. A mintakönyvet követve lényeges, hogy a báb melyik ré-
szén, melyik motívumok használhatóak. A készítőnek fi gyelnie kell 
az arányokra, a sze mek, az orr és a száj méretére. A szem, a pajesz, 
a fej és a test dőlésszöge karakter-meghatározó jelleggel bír. Nem 
utolsó sorban fontos az orr formája, a kéz tartása, a száj íve. Az 
öltözék legfontosabb kiegészítője a fejdísz, ami az egyszerű fejfedő-
től a koronáig, részleteinek gazdagodásával számos tár sadalmi rang 
jellemzésére képes. Az áttörés befejeztével vágják körbe pontosan a 
báb körvonalát. A mozgatható részeket a báb anyagával megegyező 
anyagból kivágott bőrcsuklókkal csatol ják egymáshoz.

A festő a báb festésének megkezdése előtt annak egész 
felületét lefesti fehér festékkel. Ez a fehér festék csontból ége tett 
mészből készül. A többi színt is növényi és állati eredetű anyagokból 
készítik. Így a sárga és a vörös ásványi anyagból, a kék indigóból, 
a fekete koromból. „Mind a kivágott, mind a festett díszítések ké-
szítése kéziratos mintakönyvek alapján tör ténik.”13 E mintakönyv öt 
alapszínt határoz meg: a fehéret, a sárgát, a kéket, a feketét és a 22. kép
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vöröset. A festő még tizenhatféle színt keverhet ki ebből az ötből. 
Egy világosabb és egy sötétebb rózsaszínt, világoskéket, középké-
ket, egy világosabb és egy sötétebb szürkét, világossárgát, egy sö-
tét- és világoslilát, sötétbarnát és világosbarnát, egy világosabb és 
egy sötétebb zöldet, egy sárgásabb és egy vörösesebb narancssárgát, 
kékesfeketét. Meghatározott a festékek felhordásának a sorrendje is.  
Az alapozás után a fekete színnel kezdi a festő a festést, például a 
hajat, vagy az arcot festi feketére. Majd vékonyan feketével megraj-
zolja a formákat határoló vonalakat. Először a rózsaszín nel kezdi a 
színezést. Ezt a színt a lehető legtöbb helyre helyezi fel, mivel más 
színek alapjául is szolgál. A vörös szín elérésé hez egy ilyen rózsa-
szín rétegre fog pirossal ráfesteni. E módszer szerint alakulnak ki a 
többi színek is, vagyis a sötétzöld alá sárga és világoszöld réteget is 
tesz. A következő szín a sárga, mely az ékszereken dominál. Utána 
következik a világoszöld, a világoskék és a narancssárga. Majd pe-
dig a sötétebb árnyalatú színek. A megszáradt felületeket vékony 
fekete vonalakkal, pontocskákkal, virágmotívumokkal díszíti a festő 
(23. kép). Az arc és a test lefestése az utolsó, amire szintén vékony 
vonalacs kákkal kerül rá a bajusz, a szemöldök, a fogak, az ajkak, 
a kör mök és a szőrzet. A korona általában piros kevés szürkével és 
kékkel, a rajta látható Garuda rózsaszínű, vagy kék. A fejdísz lehet 
zöld, vagy piros is, de sohasem használható az a szín rá, ami az arc 
színének komplementere. Ha az arc fekete, akkor annak részleteit 
vörös színnel festi rá a festő, míg a vörös arcú rakszaszáékra fehérrel 
dolgozik.  A bábokat festés után lelak kozzák. Végül a szarupálcát 
tízórányi áztatás után a petróleum lámpa lángjánál hajlítják meg, és 
a bábura erősítik. 

A már meg nem javítható, „a játék során elhasználódott 
árnyjátékfi gurákat külön szertartás során folyóba, vagy tengerbe 
dobják.”14

A frontalitás törvényei szerint az emberi alakot ábrázoló va-
jang-báb feje, keze, lába oldalnézetben, törzse pedig elölné zetben 
látható. A középen végighúzódó, a fejénél általában meggörbített 

központi tartópálca, a gapit a bika szarvából ké szül, és arra szolgál, gapit a bika szarvából ké szül, és arra szolgál, gapit
hogy rögzítse és mereven tartsa a bőrt, melyből a bábok teste készül. 
A vállaknál és a könyököknél tagolt és mozgatható karok csuklóré-
széhez egy-egy mozgató pálca, a csempurit kapcsolódik. Bizonyos csempurit kapcsolódik. Bizonyos csempurit
fi guráknak csak az egyik karja mozgatható.

 „Egy láda vajang-bábkészlet darabszáma a tulajdono sától 
függ. Így számuk lehet 350-400 között, lehet 180, vagy csak 180-nál 
kevesebb”15. A felületes szemlélő számára a fi gu rák többsége szinte 
megkülönböztethetetlen lehet, olyan szigorú előírások szabályozzák 

23. kép
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a vajang-fi gurák általános megjeleníté sét. Azonban a báb miden ré-
szére kiterjedő apró különbségek megadják minden fi gura sajátos 
karakterét. A nagyon ügyes árnybáb-készítők pedig szinte improvi-
zatív módon teljesen egyedi kis különbségeket is bele tudnak csem-
pészni műveikbe, mellyel önálló és megismételhetetlen személyisé-
geket hoznak létre.

3. A vajang kulit-bábok típusai

Sajnos nincsen egyetértés a nagyszámú báb-jellemzőket le-
író szakkifejezéseket illetően, ezért azt a terminológiát használom, 
amelyet Guritno úr javasolt James R. Brandon könyvéhez.Guritno úr javasolt James R. Brandon könyvéhez.Guritno úr 16 Ekép-
pen a vajang szereplőgárdája mintegy huszonöt fi zikai jellegzetes-
ség alapján osztályozható. Ilyen például a testfelépí tés, a lábak állá-
sa, a fej dőlésszöge, amelyekről már az előző alfejezetben is írtam. 
Ezeknek a különféle, eltérő jellegzetessé geknek a kombinálásával 
alakult ki a ma is ismert sokféle ka rakter.

A szereplők megkülönböztetésének legalapvetőbb mód szere 
egy ellentétpár, az alusz és kaszar fogalmak alkalmazása. Így hozha-kaszar fogalmak alkalmazása. Így hozha-kaszar
tó létre a kifi nomult és durva személyiségek két na gyobb csoportja. 
A legkifi nomultabb alusz-báb Judisztira. Tö rékeny testfelépítésű, 
orra hegyes és vékony, szeme mandula vágású, fejét szerényen le-
hajtja, lábai kis távolságra vannak egymástól. A jávaiak szemében 
ezek tipikus alusz-tulajdonsá gok. Ezzel ellentétben Barandzsana
nagytestű, kövér, szőrös, orra és szeme nagy és kerek, fejtartása gő-
gös, lábait agresszív terpeszben tartja, egyszóval minden elképzel-
hető módon kaszar.

Az alusz tulajdonságokat a hétköznapi életben is cso dálják, 
míg a kaszar tulajdonságokkal rendelkezőktől őrizked nek, főleg, ha 
ezek a tulajdonságok durva belsőt is takarnak. Ennél fogva James 
R. Brandon szerint nagy a kísértés, hogy azt feltételezzük, egy báb 

erkölcsi tulajdonságai meghatározhatóak az alusz, illetve a kaszar 
külsőségek alapján. Az imént említett két szélsőséges példánál a fi -
zikai és az erkölcsi tulajdonságok összhangban is vannak, mivel Ju-
disztira az egyértelmű jó és Barandzsana a rossz. A Pandava fi vérek 
képviselik a legtöbb alusz tulajdonságot, ellentétben a Kuravákkal 
és a rakszaszákkal. A bábok erkölcsi jellemzőinek első látásra való 
megítélésében azonban a fi zikai tulajdonságok nem mindig irány-
mutatóak. A fi zikai tulajdonságok vizsgálatával besorol hatóak a bá-
bok a személyiségtípusok hat különböző csoport jába, de a szereplők 
morális tulajdonságaival csak akkor ismer kedhetünk meg, ha végig-
nézzük az előadásban cselekedeteiket.

Az első típus a lidzsepan. Ezeknek a báboknak a teste na-
gyon törékeny, orruk keskeny és hegyes, szemeik mandula vágásúak, 
pupillájuk apró, lábaik egymástól kis távolságra he lyezkednek el. A 
szerényen lehajtott fej fegyelmezett, kifi no mult jellemről tanúsko-
dik. Ide sorolható be Judisztira, Ardzsuna (24. kép), Iravan és Szem-
badra.

24. kép
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A ladzsapan típusú bábok nagyon hasonlóak a lidzsepan tí-
pusú bábokhoz. Lényeges különbség köztük, hogy azoknál kicsivel 
agresszívabbak és aktívabbak. Merészen előre szegezett tekintetük 
ellentmondást nem tűrő jellemet tükröz. Ilyen Karna, Kresna (25. 
kép) és Szrikandi.

A harmadikféle személyiségtípus a kedelen. Közepes test-
felépítésűek, orruk is közepes méretű, hegyes, szemük ová lis. Mél-
tóságteljesek, mivel többségük nemes, illetve királyi fi gura. Ők már 

csak mérsékelten kifi nomult jelleműek. Szeszé lyesek és vakmerőek, 
természetük heves. Baladeva és Szalja ide sorolható.  Bár Baladeva 
előre tekint, és lábai távolabb vannak egymástól, mint Szaljának, 
aki lesüti szemét; Szalja mégsem kevésbé indulatos Baladevánál. 
Szetyaki is egy tipikus kedelen fi gura (26. kép).

A legnagyobb méretű emberi bábfi gurák a gagah típu súak. 
Szemük és orruk nagy és kerek, széttett lábakon állnak. Ők a legerő-
sebb harcosok, így testük széles, izmos. Bennük van valamennyi in-

25. kép 26. kép
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telligencia ellentétben a raksza-
szákkal, akikből ez teljességgel 
hiányzik. Ez az oka annak, hogy 
a gagah-típusú fi gurák mindig 
le tudják győzni a rakszaszá-
kat. Bima, Durjudana (27. kép)
és Gatutkacsa a legjelentősebb 
közülük. Bima modora nyers, 
a jávai szlenget beszéli, lába-
it csaknem terpeszben tartja és 
teste nagyobb Durjudanáénál. 
Durjudana megjelenítése mégis 
agresszívabb.

Az ötödik típusba tar-
toznak a guszen bábok. Köze-
pes termetű, vagy nagytestű 
szereplők. Kilátszik az ínyük 

a szájuk ból, emiatt olyanok, 
mintha ostobán nevetnének, 
vagy gúnyo lódnának. (Egy-két 
nagyon gonosz szereplőt a ke-
delen és a gagah bábok közül is 
kilátszó ínnyel ábrázolnak.) A 
guszenek modora durva, több-
nyire erőszakosan viselkednek. 
Legjelentő sebb közülük Dursza-
szana, Kartamarma, Csakil (28. 
kép).

Az utolsó típus a ra-
szeksza, mely a rakszaszákat 
fog lalja magába. Durva vonású 
szörnyek, emberevő óriások. 
Gon dolkodás nélkül cseleksze-

nek, tetteik rendkívül durvák. Ez 
jel lemzi Barandzsanát, Terongot 
(29. kép) és Pragalbát.

Még egyéb tulajdonsá-
gok is segíthetnek egy bábfi gura 
kilétének meghatározásában. 
Ahogy egy bizonyos testformá-
hoz csak a megfelelő arcvoná-
sok kapcsolódhatnak, úgy a ru-
házatot is szigorú szabályok ha-
tározzák meg. Ez vonatkozik a 
lendüle tes vonalban fellebbenő 
övekre, az alsó- és felsőruháza-
tokra és a tradicionális jávai ba-
tik művészetből átvett szimbolikus je lentéssel bíró mintázatokra. A tik művészetből átvett szimbolikus je lentéssel bíró mintázatokra. A tik
királyok fejükön háromszintes koronát, vállukon szárnyszerű díszt 
viselnek. Az istenek és a látnokok, mint például Durna (30. kép), vagy 

Batara Guru ci pőt, esetleg kabá-
tot, sálat hordanak. A fi atalok 
haja leggyakrab ban lazán om-
lik vállukra, a legkifi nomultabb 
szereplőké kon zervatív kontyba 
van összefogva. A kifi nomult 
szereplők művé szien csomózott 
kendőt, bokongant hordanak, 
csípőjüknél pedig a jávai tőrt, 
a kriszt. A harcosok viselete se-
lyemnadrág és rajta csípőkendő, 
a dodot. A legtöbb fi gurán látha-
tunk karkötőt, nyakláncot, boka-
láncot, fülbevalót. A kifi nomult 
szereplők azonban alig valamit, 
vagy egyáltalán semmilyen ék-

27. kép

28. kép

29. kép

30. kép
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szert sem hordanak. Bimának 
két fontos ismertetőjegye bo-
dorodó frizu rája és a mindkét 
kezén látható hatalmas karmok, 
melyekkel ellenségeit tépi szét. 
Hanumannak is vannak ilyen 
karmai, de minden másban eltér 
Bimától.

Az áttörések motívuma-
inak és elhelyezésüknek nagyon 
fontos szerepe van a jellemzés 
során, mivel a bábok belső vo-
nalai, motívumai ezekből épül-

nek fel. Más-más motívumokat alkalmaznak az egyes testrészeknél 
és a ruhák díszítésénél. A bábokon persze olyan motívumokat is lát-
hatunk, melyek nem segítenek tulajdonosuk azonosításában, mivel 
meglehetősen gyakran fordulnak elő. Ilyenek például a pávatollak, 
a kígyók, a virágmotívumok és a fejdíszeken megjelenő tátott szájú 
Garuda-madár.

A játék egyedülálló jellegzetességei a könnyen felis merhető 
komikus alakok, a panakavanok. Testük ábrázolása torz, ruhájuk 
egyszerű szarong, ékszerük alig van. Mindkét egymással szemben 
álló fél embereit támogatják, mivel felada tuk, hogy a földi uralko-
dókat és hősöket egyenlő módon szol gálják. Apjuk Szemar (31. 
kép) isteni származása révén magu kat az istenekkel egyenrangúnak 
tartják. Közülük három bábnak csak az egyik karja mozgatható. Az 
egyik legkedveltebb fi gura Petruk, aki nagy, hosszú orrával az indo-
nézeket a fehér emberre emlékezteti (32. kép).

A nők a vajang-világban sokkal kevésbé változatos tí pusok, 
mint a férfi ak. Csak egy-egy nagyon fontos szereplő felesége bír 
férjével egyenértékű jelentőséggel, mint például Drupadi. Ardzsu-
na mellett két felesége Szembadra és Szrikandi személyisége pedig 
sarkítottan különböző, ami által ők a legkönnyebben felismerhető 
nőalakok. A vajang-elő adásokban a férfi  panakavanok helyett két 
női szolgáló is fel szokott lépni a komikus jelenetekben. Torz voná-
saik mellett könnyen felismerhetjük őket arról, hogy egyik kezük-
ben tükröt, a másikban fésűt tartanak (33. és 34. kép). A hölgyeket a 
bábok készítői szűk mellkendőben és hosszú csípőkendőbe burkol-
va ábrázolják.

Az állatfi gurák nem olyan aprólékosan kidolgozottak, de 
nagyon karakteresek. Egyes előadásokban találkozhatunk naga kí-
gyóval, elefánttal, bikával, Garuda-madárral (35. kép). Külön érde-
kesség az egyetlen bőrből készült, több személyből álló hadsereg, 
a rampogan (36. kép). Kiegészítőkként használ a dalang például 
kocsikat (37. kép), fákat, és főként fegyvereket, melyekkel a hősök 
a csatában harcolnak. A fegyverek tartóbot ját az előadás közben a 
fi gurák kezének megfelelő tartóbotjával mozgatja a játékos. 

Az arc- és a testszínek a legalapvetőbb kifejezőeszkö zök a 
karakterek bemutatására. A fekete szín a belső nyuga lomra, aláza-
tosságra, a szellemi erejét összpontosítani tudó, szenvedélye felett 
uralkodó jellemre utal, vagy a fi gura fi zikai erejét hangsúlyozza. 
Például a nagy harcban résztvevő Gatutkacsa teste fekete színű. 

31. kép

32. kép
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A fehér a lelki emelkedettség, tisztaság, nemesség jele. Vörös a színe 
a durva, erőszakos, bosszúálló, kegyetlen természetű démonoknak 
és rakszaszáknak. A test színe persze nem feltétlenül ugyanolyan, 
mint az arcé.  Azon kívül az előbb említett színek ruhán, dísze ken 
már nem feltétlenül hordozzák ugyanazt a jelentést, mint amit a tes-
ten képviselnek. 

Azokból a fi gurákból, akik állandó jellemet képvisel nek, il-
letve a történetek során semmiféle változáson nem men nek keresz-
tül, a bábkészletben csak egyféle típus használatos. Azonban vannak 
változó attitűdökben megjelenő fi gurák, akik nél lelkiállapotuknak, 
koruknak, fejlődési szintjüknek megfele lően az arcszín, testszín és a 
felületüket áttörő mintázatok kü lönfélék lehetnek. Ebben az esetben 
egy ilyen fi gurából több példány is készül, ezeket hívjuk vandának. 
Ilyen szereplő pél dául Kresna, aki bizonyos előadásokban, mint fi -
atal hős, arany testszínnel jelenik meg, később, mint érett férfi  már 
fekete színű. Testvérének Baladevának négy vandája létezik, ebből 
a harcban a vanda gegerrel játszik a dalang és ha Baladeva mérges, vanda gegerrel játszik a dalang és ha Baladeva mérges, vanda geger
vagy meglepett, akkor ezt vanda kaget képviseli. Csak Ardzsunának vanda kaget képviseli. Csak Ardzsunának vanda kaget

35. kép35. kép

33. kép 34. kép

36. kép
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tizennégyféle vandája létezik, Bimának tizenhatféle. A Bima van-
da Lindu Panon (38. kép) harci jelenetekben szerepel; míg Barata-
szena vanda Gurnat (39. kép) sohasem harcol. Gatutkacsa vanda 
Gunturral Gunturral Guntur (40. kép) akkor játszik a dalang, amikor Gatutkacsa repül; 
Gatutkacsa vanda Kilat (41. kép) pedig harc közben képviseli Ga-
tutkacsát. Egy dalang tulajdoná ban - ahogy a korábbi alfejezetben 
idéztem - háromszázötven darab báb is lehet, de az önálló szereplők 
száma csak kilenc vennégy. 

Horváth Vera17 ír még az arany színről is, mely minden képpen 
pozitív tulajdonságokat jelöl, állandó karakterek meg jelenítésekor 
is használatos, vagy ha az egyik szereplő szerelmi kalandra indul, 
pompázhat arany fényben. 

A vandák között különbséget tudunk tenni, ha megfi  gyeljük, 
az arcvonásokat, a szemek méretét és állását, a test méretét és tar-
tását, a nyaktartást, a hát hajlását, a has formáját és a ruházatot ma-
gát.

37. kép

38. kép 39. kép 40. kép 41. kép
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IV. A VAJANG SZEREPE A NEVELÉSBEN1

A gyermek nevelésében és a felnőtt személyiségének fej-
lesztésében Jáva szigetén a vajang-játék szerepe kiemelkedő fon-
tosságú.  Ha a felnőtt nevelése során megfelelő alapokat kapott, már 
rajta múlik, hogyan is formálja tovább magát, ehhez pedig csak a 
megfelelő impulzusokra, információkra van szük sége. Míg a gyer-
mekre sokkal nehezebb kaland vár: meg kell találnia önmagát, hogy 
lelkileg független és erkölcsileg érett személyiség válhasson belőle. 
Emiatt van, hogy ebben a feje zetben a vajangnak inkább a gyermek-
re gyakorolt hatásával foglalkozom. 

A vallásos mitológia és szimbólumrendszer, mely a vajang-
ban jelen van, áthatja a jávaiak életét. A vajang, mint metafi zikai 
és etikai rendszer a világegyetemet magyarázza, értelmezi. A Ma-
hábháratán és a Rámájanán alapszik, de a jávai vajang-mitológia a 
jávai ember egzisztenciális helyzetét; a ter mészetfölötti és az evilá-
gi renddel, embertársaival és saját ma gával való viszonyát próbálja 
megmutatni.

A vajang-mitológia Jáva egész területén általánosan is mert 
és nagy szeretetnek örvend. A gyerekek már korai éveiktől kezdve 
együtt élnek az árnyjáték eddig ismertetett szereplőivel. Nemcsak 
nevüket ismerik, hanem fi zikai, pszichológiai és etikai tulajdonsá-
gaikat is. A gyerekek kapcsolata a fi gurákkal nem absztrakt, hanem 
erőteljesen vizuális jellegű. A legtöbb falu rendelkezik egy készlet 
durvább fából, vagy kartonból készített bábbal, amelyekkel a gyer-
mekek játszhatnak. A jávai kultúrá hoz és az élet egyéb területeihez 
szervesen hozzátartoznak a szereplők és történeteik, amit elősegít az 
is, hogy a vajang-elő adások igen gyakoriak.

A jávaiak hagyományos szemlélete szerint az összes fonto-
sabb szereplő tiszteletnek örvend. Nem állítanak fel kö zöttük sem-
miféle hierarchiát. Kresna nem jobb Ardzsunánál és nem kedvelik 
jobban Judisztirát Bimánál. Mindegyik szereplő teljes mértékben a 
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maga valójában elfogadott része a vajang-világnak, amelyet a ma-
gas szintű erkölcsi renddel rendelkező jávai élet modelljének tekin-
tenek.

Enyhe mértékben függ osztálytól és régiótól, hogy me lyik 
báb lesz valaki számára a legkedvesebb. A közismerten forrófejű és 
szeszélyes maduraiak Baladevat kedvelik különö sen, akinek király-
sága, Mandura, meggyőződésük szerint az ő hazájuk az ősi Madu-
ra. A kifi nomult soloiak számára fi vérénél sokkal vonzóbb Kresna. 
Egy falusi talán könnyebben azonosul a szolgabohócok egyikével, 
míg egy nemesi származású cse metét általában arra tanítanak, hogy 
valamelyik Pandava fi vért tekintse példaképének. Azonban ezek a 
régió- és osztálybeli hovatartozástól függő eltérések nem számotte-
vőek. Ugyanis a ksatria osztályhoz kötődő fogalma tágabbá vált és 
ezzel átadta helyét egy általánosan elfogadott erkölcsi fogalomnak. 
A ksatria rendbe tartozó bábok tulajdonságait mindenki próbálja 
szem előtt tartani.

Hagyományaik szerint a vajang etikai és vallási aspek tusai 
inspirálják a jávai gyermekek nevelését. A vajang-hősök nagyfokú 
megbecsülését tudatosítják a nevelők a gyermekek ben, akik e példa-
képek árnyékában nőnek fel. Míg a keresztény nevelés az általános 
érvényű absztrakt előírásokban gyökerezik, a vajang-nevelés konk-
rét mitológiai modellek és példák alapján alakult ki. A jávai gyermek 
eligazodását a világban példaképei viselkedési mintáinak fokozatos 
elsajátítása segíti. Így tanulja meg a fi lozófi ai és vallási alapokat, 
kialakul erkölcsi értékrend szere és alakul esztétikai érzéke.

A jávai oktatás és nevelés célja a nyugati társadalomé val 
ellentétben nem az, hogy a tehetséges gyermekeknek lehető séget 
adjon tehetségük kibontakoztatására, hanem az, hogy minden gyer-
meket minden területen képessé tegyen életének harmonikus meg-
élésére.

Ez az elképzelés még a modern jávai iskolákban is tartja 
magát. Ezt példázza az 1922-ben alapított Taman Siswa iskolarend-
szer, amit Ki Hadjar Dewantara irányított. Ezekben az iskolákban 

minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a műszaki, 
az erkölcsi, a tudományos és az esztétikai ok tatás közötti megosz-
tottságot és elkülönülést elkerüljék. Így a táncot például, nemcsak 
azok tanulják, akik hivatások táncosok akarnak lenni, hanem min-
denkinek tanítják, hogy általa a tanuló harmonikus személyiségét, 
fi zikai ügyességét és ritmusérzékét kifejlesszék.

Andersonnak a Mythology and tolerance of the Javanese
című könyvében olvashatunk egy mindmáig feledhe tetlen tanárról, 
aki a vajang-nevelés szerint a jávai tanártípus kiemelkedő s példaadó 
személyisége, a jakartai egyetem pro fesszor volt. Diákokból álló ra-
jongó táborát nemcsak tudomá nyos tevékenységének köszönhette, 
hanem annak is, hogy mind külsőleg, mind belsőleg Szemárhoz volt 
hasonlatos. De ennél is fontosabb, hogy magas fokú életbölcsessége 
szelíd mókázások, bohóckodások formájában mutatkozott meg ép-
púgy, mint Szemárnál.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kitűzött célomnak eleget téve megírtam tanulmányomat a 
vajang kulitról. Kulturális múltjába ágyazva mutattam be az árnyjá-
ték ősi jelentéstartalmát és kialakulását egyéb délkelet-ázsiai árny-
játékok szemléltetésével. Ezután történelmi hátteré ben elhelyezve 
bontottam ki a jávai vajang keletkezését és vál tozatainak kialaku-
lását. Ezt követően bemutattam az egyedü lálló módon még ma is 
létező és a modern életmódba, világ képbe szervesen integrálódni 
képes vajang kulit főbb szabály szerűségeit, az egész komplex szín-
házi műfajt erősen szabá lyozó és ezzel be is határoló előírásokat, 
melyek az ősi jávai tradícióból erednek. Külön fejezetet szenteltem 
a bábfi gurák nak, a még ma is népszerű hősök bemutatásának, típu-
saik sze rint való csoportosításuk segítségével.

A kisgyermekek mindig újabb és újabb felfedezései mellett 
a vajang-hősök leegyszerűsített történetei biztosítanak egyfajta ál-
landóságot. A nagyobb gyermekek emberségük mi benlétének kér-
déseit szintúgy a vajang-történetekre támasz kodva válaszolhatják 
meg irányító nevelőik segítségével. A felnőttek számára pedig a 
rendszeresen megtartott vajang-elő adások a pihenést, a szórakozást, 
a szellemi épülést, a lelki fel frissülést és az összetartozás érzésének 
elmélyítését szolgáló magasztos alkalmak.

Napjainkra Földünk szinte összes országát, kultúráját felfe-
deztük. Az emberi kíváncsiság azonban határtalan, ezért még rész-
letesebb elemzésekre és még mélyebb felismerésekre törekszünk. 
Erősen inspirálhatja a kutatásokat az, ha a megis merendő dolog ér-
dekes, titokzatos, sokszor csaknem megfejt hetetlen, érthetetlen szá-
munkra. Az európai embereket ez a fajta értetlenkedő gyönyörködés 
és rácsodálkozás hajtja az Ázsia országaival való barátkozás felé. 
Természetesen még az európai művészet is hoz újat, de az ázsiai 
művészetben számunkra szinte minden új. Sokszor a legmegdöb-
bentőbb az európai em ber számára, hogy ezek a kultúrák művé-
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szetükben is megőrzik hagyományaikat, amellett, hogy a nyugati 
hatásokat is befo gadják. Így van ez Indonéziában is, ahol a jávai 
emberek szá mára olyan magától értetődő a vajang léte, mint a leve-
gőé. Ép pen ezért érdekes lenne egy a mai vajangot és mindennapi 
sze repét feltáró kutatás folytatása.

Könyvemet a vajang kulit-előadások hagyományos zá-
rómondataival fejezem be: „És most, Testvéreim, Barátaim! Telje-
sítettük céljainkat. Mondjunk el egy imát és adjunk hálát a minden-
ható Isteneknek, és kérlek, csatlakozzatok hozzám az igaz győzelem 
megünneplésében!
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Adipati: Az alkirályokat megillető rang.
Allah: Arab kifejezés Isten megnevezésére, mely kifeje zést elsősor-

ban az iszlám használja.
alusz (alus): Indonéz szó. Jelentése: kifi nomult, művelt, érzékeny.alusz (alus): Indonéz szó. Jelentése: kifi nomult, művelt, érzékeny.alusz
Amarta: A Pandavák királysága Puntadeva uralko dásával. A Panda-

vák kora e királyság aranykora.
Amir Hamza: A Menak ciklus muszlim vallású hőse.
andharai: lásd. Ándhra Pradés
Ardzsuna (Arjuna): A középső Pandava fi vér. Spi rituális atyja Indra, 

az ég istene. A vajang egyik legked veltebb hőse. Bár töré-
keny fi zikumú és szépsége a lányokéval vetekszik, mégis 
egyedülálló harcos. Vasakaratú, de lágy szívű. Sok felesége 
és szeretője van, azonban, ha kell magas fokú önfegyelem-
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Asztina (Astina): Jáva központi királysága Durjudana uralkodása 

alatt. A Kuravák és a Pandavák között kialakult disputa ki-
váltója. Neve szanszkritül Hasztinapura.

avatára: Isteni lény földi megtestesülése.
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Ándhra Pradés (Andhra Pradesh): India ötödik legna gyobb tagálla-
ma India dél-keleti részén. 

Baju (Bayu): A szél istene. Batara Guru fi a. Bima és Hanumán apja, 
akikkel való rokoni kapcsolatát jelzi borotvaéles körmük és 
a  mágikus, vörös, fe hér, fekete kockás szőttes, amit csípő-
jükön horda nak. Neve szanszkritül Váju.

Baladeva (Prabu Baladewa): Mandura királya. Kresna bátyja. A Ku-
ravák szövetségese a Baratajudában.

Bali: Az indonéz szigetvilág egyetlen szigete, mely teljes területén a 
hindu vallást őrizte meg. Jáva keleti partjánál fekszik.

Balupata: A kajon gapuranon a kapukat őrző rakszasza ikerpár egyi-
ke. Csingkarabala ikertestvére.

Banaszpati (Banaspati): Az erdő és a fák istene az ártó szelleme-
ket elriasztja. A kajonon fejét ábrázolják. Szanszkrit eredetű 
szó, melynek jelen tése nagy fa. 

Barandzsana (Baranjana): Dzsongbiradzsi rakszasza ki rálya.
Baratajuda (Baratayuda): A Nagy Harc a Kuru-mezőn a Pandava és 

a Kurava fi vérek és szövetségeseik kö zött. A Mahábhárata 
eposz befe jező része. A vajang tizenkettő színdarabban al-
kalmazta szín padra.

Barataszena (Raden Baratasena): Bima fi atalkori neve.
Batara: Az isteneket megillető cím a jávai mitoló giában.
Batara Ganesa: Az indiai Ganésa isten indonéz megfele lője.
Batara Guru: Az istenek birodalmának és a világ nak ura. A jávai 

mitológiában Indra, Baju, Visnu és Brama apja.
batik: Viaszos eljárással festett textília. A technika számos ország-

ban megtalálható, azonban az indonéz batik mindközül a 
leghíresebb. A tradi cionális batik mo tívumok szimbolikus 
jelentéssel bírnak.

Bima: A második legidősebb Pandava fi vér. Spiri tuális atyja Baju, 
a szélisten. Gatutkacsa apja. A legfé lelmetesebb harcos, aki 
bunkósbotjá val és hatalmas karmaival pusztítja el ellensége-
it. Becsületes, őszinte, hűséges és állhatatos. Indonéziában 

Verkudara és Barataszena néven is ismert. Neve szanszkri-
tül Bhíma.

blencsong (blencong): Olajmécses, melynek fénye a bábok árnyékát 
a vászonra vetíti.

blumbangan: a jávai blumbang szóból származik, mely tavat jelent.
bokongan: a vajang-előadásokban szereplő kirá lyok és hercegek csí-

pőkendője.
Bomanarakaszura (Bomanarakasura): Visnu fi a, Abimanju sógora. 

A Pandava ciklusban Tradzsutriszna királya. Neve szanszk-
ritül Narakászura.

Buta: Démonokat és óriásokat jelölő cím.
Cirebon /ejtsd: Csirebon/: Közép-Jáva északi part jánál fekvő kultu-

rális hagyományait őrző város.
Csakil (Buta Cakil): Ardzsunának és fi ainak egyik legfőbb ellensége. 

Teste ksatriához hasonlatos, feje azon ban démoni. Legfel-
tűnőbb is mertetőjegyei szarv szerű fogai. Sokszor megölik, 
de a következő tör ténetekben újra és újra feltűnik. Nevének 
jelentése „karom”.

Csangik (Cangik): Humoros szolgálónő. Az elő adásokban általában Csangik (Cangik): Humoros szolgálónő. Az elő adásokban általában Csangik
Szembadra, vagy egy másik magasabb társadalmi osztályba 
tartozó hölgy szolgálatában áll. Túlzott soványsága, aszott 
mellei és groteszk arcvonásai ellenére is nagyon hiú és sze-
mérmes. Ezt bizonyítja a fésű is, amit mindig magával hord. 
Visító, éles hangja van.

csantrik (cantrik): A dalang segédje, illetve tanít ványa. A csantrik az 
előadás során a dalang mögött ül és előkészíti neki a soron 
következő bá bokat.

csempala (cempala): Fakalapács, mellyel előadás közben a vajango-
kat tartó ládán kopogtat a dalang.

csempurit (cempurit): Az árnyjátékbábok csuklóré széhez erősített csempurit (cempurit): Az árnyjátékbábok csuklóré széhez erősített csempurit
pálcák, melyekkel a bábok karja mozgat ható. Az igénye-
sebb báboké szaruból, az elsősor ban gyakorláshoz használt 
bábuké fából készül.
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Csingkarabala (Cingkarabala): A kajon gapuranon a ka pukat őrző 
rakszasza ikerpár egyike. Balupata ikertestvére.

dalang: Az indonéz vajang-előadások központi előadómű vésze, aki 
elmeséli a történetet, párbeszédekben beszél, humorizál és 
fi lozo fál, énekel, irányítja a zenekart és mozgatja a bábokat. 
Az előadás alatt a legfelsőbb létezőt, Istent képviseli.

Damarvulan (Damarwulan): A vajang klitik re pertoárjába tartozó 
Damarvulan ciklus főhőse. A hős nevének jelentése a „hold 
ragyogása”, mely ből arra követ keztethetünk, hogy a törté-
net egy ősi nap-hold mí toszból ered.

Damarvulan ciklus: A vajang klitik repertoárjába tartozó előadás-
ciklus Damarvulanról, a Madzsapahit biro dalom idejéből 
(kb. 1294 – 1520). Az inkább Ke let-Jáván népszerű történet 
a Madzsapahit- és a Blambangan birodalom között folyó 
harcról szól.

Darmasiswa /ejtsd: Darmasziszva/: A világ számos orszá gának 
indonéz nagykövetségein évente meghirde tett egyirányú 
ösztöndíjprogram. A program az in donéz nyelv és kultúra 
széleskörű megismertetését segíti elő. A szó jelentése ösz-
töndíjas diák.

Daszamuka (Dasamuka): Ravana megtestesülése előző életében. Az 
Ardzsuna Szaszra Bahu ciklusban az ellenség.

Devi (Dewi): A szó jelentése: istennő. Hercegnők, nemesi szárma-
zású hölgyek címe.

dodot: A vajang-előadásokban szereplő előkelő hölgybá bokon lát-
ható szűk mellkendő. A valóságban két méterszer öt méteres 
batikolt anyag, melyet nagy ünnepségek alkalmával horda-
nak.

Durjudana (Prabu Duryudana): A legidősebb Kurava fi  vér, a Pan-
davák legnagyobb ellensége. Asztina ki rálya. Nagyszerű 
uralkodó, azonban sorsa az, hogy tönkretegye saját ma-
gát és családját. Bima öli meg ígérete szerint a Baratajudá-
ban.

Durmagati: A Kurava-fi vérek egyike. A legoko sabb és az egyik 
legalacsonyabb, legtömzsibb kilencvenkilenc fi vére közül. 
Nyaka túlzottan rö vid, fejét magasra emeli, orrhangon be-
szél. Szangkunival szemben, aki a Kuravákat folyamatosan 
a Pandavák ellen hangolja, ellentétes állásponton áll. Tudja, 
hogy testvérei rossz úton járnak.

Durna: A brahmanák kasztjába tartozó látnok. Ta nácsadó Durjudana 
királyságában. A Kurava és a Pandava fi vérek tanítómestere 
a harcművészet terén. Ked venc tanítványa Ardzsuna volt. 
Neve szanszkritül Dróna.

Durszaszana (Raden Dursasana): A második Kurava fi vér, az egyik 
legkellemetlenebb karakter. Lármás, di csekvő, erőszakos és 
lelkiisme retlen. Bátyjához, Durjudanához is hűtlen. Bátor 
harcos, így csak Bima képes legyőzni őt. Szanszkritül: Dus-
sászana.

dzsanturan (janturan): A történet előzményeinek elmesé lése dalla-
mosan, recitálva a halk háttérzene ritmu sára.

gagah: A szó jelentése izmos. A bábok megkülön bözteté sét segítő 
csoportosításnál az egyik bábtípus. Nagydarabok és izmo-
sak.

gambang: Xilofon, hangolt fa hanglapokkal.
gamelán (gamelan): Délkelet-Ázsiai zenekar, mely a vajang-előadá-

sokat is kíséri.
gapit: A vajang-bábok szaruból készített tartórúdja.
gara-gara: A vajang-előadás második részében látható természeti 

csapást bemutató rész és a szolgabohó cok azt követő jele-
nete.

Gareng: A második Panakavan-báb, Szemar leg idősebb fi a. Egy 
nyomorék törpe, akinek karjai görbék, az egyik lába pedig 
beteg. A sunyi hízelgés és a szó játékok mestere. Szemarral 
és Petrukkal együtt mindenhova elkíséri a Pandava-család 
tagjait.
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Garuda: Mitikus sas. Az indiai mitológiában Visnu váhanája. Az 
Indonéz Köztársaság címerállata. A Garuda-báb számos kü-
lönféle ka raktert testesít meg a jávai árnyjátékban. A legis-
mertebb közülük Dzsataju a Rámájanából és Vilmuka a Ma-
hábháratából. Dzsataju bátor, hűséges és tiszte letreméltó, 
Vilmuka féltékeny és rosszindulatú.

Gatutkacsa (Raden Gatutkaca): Bima és egy rakszaszi, Arimbi gyer-
meke. Pringandaniban az óriások ki rályságának kormány-
zója. Pandava nagybácsijai nak bármikor, habozás nélkül 
segít. Rakszasza szörnyhöz hasonlatos teste érzékeny, ked-
ves bensőt takar. Különleges képessége, hogy tud repülni. 
A nagy harcban a Pandavák szövetségesei közül utol sóként 
esik el. Karna, a saját nagybátyja szúrja le. Szanszkritül: 
Ghattotkacha.

gedebog: A kelir elé fektetett banánpálmafa törzse, amelybe a bábo-
kat tartórúdjukkal beleszúrja a dalang.

geger: A szó jelentése: felfordulás, nyugtalanság, izgalom.
gender: Xilofon, rezonáns csövekre helyezett bronz hang lapokkal.
gending: A gamelán zenekar instrumentális zene műveinek dallama, 

témája. A bábok megjelenésekor, távozá sukkor, harci jele-
netnél és a dzsanturan aláfestése ként hallhatjuk.

Gitosewoko dalang /ejtsd: Gitoszevokó/: Sukarno köztár sasági el-
nök személyi dalangja.

guntur: A szó jelentése mennydörgés.
gunungan: Hegyet, illetve az életfát szimbolizáló báb. Hangsúlyoz-

hatja egy jelenet végét, megjeleníthet erdőt, halált, hegyet, 
palotát és ren geteg mindent. A szó maga indonézül hegyet 
jelent. Más néven: kajon.

Guritno úr: Teljes nevén Pandam Guritno Siswoharsojo. James R. 
Brandon munkáját segítette az „On Thrones of Gold” című 
könyv megírásában fordítá sokkal és tanácsaival.

guszen (gusen): A szó jelentése fogíny. Durvamo dorú, erőszakos bá-
bok csoportja, melyeknek szájából kilátszik az íny.

Hanuman: Fehér színű harcos majom. Baju isten gyer meke. Rama 
szövetségese a Daszamuka elleni harcban a Rámájanában. 
Szanszkritül: Hanumán.

Hopei (Hebei): Tartomány Kína észak-keleti terü letén.
indoárja: Az iráni árja törzsek egyik csoportja, akik még a perzsa 

birodalom kialakulása előtt Észak-Indiában telepedtek le.
Indonézia (Indonesia): Jelenleg Indonéz Köztársa ság, de mokratikus 

állam. A világ legnépesebb muszlim-többségű országa és a 
világ legnagyobb szigetor szága. A körülbelül 6000 lakott 
szigetet számos népcsoport lakja, így az ország kultúrája 
igen sok színű.

Indra (Batara Indra): Az ég és a hódító árja törzsek harcos istene. 
Mennykő a fegyvere. Ardzsuna spirituális apja.

Indradzsit (Indrajit): Alengka koronázott hercege. Ravana fi a a 
Rama ciklusban. A Rama reinkarnációja című vajang-elő-
adásban az ő szel leme születik újra Begaszukszma testében, 
Daszaszukszma gyerme keként. Szanszkritül: Indradzsít.

Iravan (Irawan): Ardzsuna és a kígyódémon-ki rályleány, Ulupi fi a.
Iszmaja (Sang Hyang Ismaya): Helyi, jávai isten a hindu hatások 

beáramlása előtti időből. Átok miatt Szemar testében száll 
alá a földre a vajangban. 

Jama (Yamadipati): Ő és nővére Jami a Napisten gyerme kei vol-
tak az első halottak az indiai mitológia sze rint. Eképpen lett 
Jama a halottak bi rodalmának ura, mint a halál istene. Az 
iszlám betörésével Jama szerepe Jáván demisztifi kálódott, a 
vajangban új karakterként jelenik meg.

Jáva: Az indonéz szigetvilág egyik szigete, gazda sági és kulturális 
központja.

jing-teng-hszi: A kínai árnyjáték egyik típusa.
Judisztira (Prabu Yudistira): A legidősebb Pandava fi vér. Amarta ki-

rálya. Olyan tiszta életet él, hogy ereiben fehér vér folyik. 
Hangját sohasem emeli fel, soha sem harcol és nincs olyan 
kérés, amit elutasítana. Idejét meditálással és bölcselke-
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déssel tölti. Pártat lan és igazságos  értelmi ségi, aki orszá-
gát tökéle tes törvényekkel kormányozza. Spirituális atyja 
Darma, az igazság istene. Jáván Puntadevaként is ismert. 
Szanszkritül: Judhisthira.

kaget: A szó jelentése: ijedt, megdöbbent.
kajon (kayon): A gunungan egy másik elnevezése. A szó eredete ho-

mályos. Talán az ójávai kayun szóból származik, ami életet 
jelent, vagy az indonéz kayu szóból, ami fát jelent.

kajon blumbungan (kayon blumbangan): A vajang kulit-előadások 
legjelentősebb bábja. A kajon gapurannal ellentétben közép-
ső részén egy halastó helyezkedik el.

kajon gapuran (kayon gapuran): A vajang kulit-előadások legjelen-
tősebb bábja. A kajon blumbungannal el lentétben középső 
részén egy palota kapuját őrző rakszasza ikerpár látható.

Kakraszana (Raden Kakrasana): Baladeva másik vandájához illő 
neve.

Kalaszrengi (Kalasrenggi): Szelamangleng rakszasza ki rálya. A Ba-
ratajudában Iravan ellenfele. Összecsa pásukba mindketten 
belehalnak.

Kalpatura: Mitikus örökké élő fa.
karavitan (karawitan): a gamelán által kísért ének.
Karna (Adipati Karna): Szurja, a Napisten fi a. A Pandava fi vérek 

idősebb féltestvére, ugyanis anyjuk, Kunti, közös. Hovatar-
tozása sokáig titok előtte is, egy kocsihajtó neveli fel, így 
lesz a Kuravák szövetsé gese. Erkölcsileg és fi  zikailag is 
egyenértékű Ardzsunával, mégis Ardzsuna kezei által vész 
el, mert az Istenek úgy akarják. 

Kartamarma (Raden Kartamarma): A harmadik Kurava fi vér. 
Szanszkritül: Krtavarmá. 

kaszar (kasar): Indonéz szó. Jelentése durva, kö zönséges, vad.kaszar (kasar): Indonéz szó. Jelentése durva, kö zönséges, vad.kaszar
kavi (kawi): Ójávai nyelv. A kavi nyelv ójávai epo szokban haszná-

latos.

kedelen: Jelentése szójabab. Közepes méretű bá bok, me lyeknek 
minden testrésze közepes méretű. Ez jellemzi szójabab 
nagyságú, ellipszis alakú szemü ket is.

kelir: Az árnyjáték-előadásoknál az árnyak felfogá sára használt ki-
feszített vászon.

kendang: Kézzel üthető kétfenekű dob.
keprag: Négy vagy öt függő bronzlapocska, me lyek láb bal, vagy 

csempalával ütve, megfelelő hanghatást hoznak létre.
kera: Emberszabású majom, a gununganon látható fa sűrű ágai kö-

zött lelhető fel.
Ki Hajar Dewantara /ejtsd: Ki Hadzsar Devantara/: 1889 május 2-

án született Yogyakartában és 1959 április 26-án halt meg. 
Az indonéz oktatás úttörője. Ő ala pította a Taman Siswa is-
kolát. Tiszteletére az indo néz oktatás és nevelés napját má-
jus 2-án tartják.

kilat: A szó jelentése villám.
Kresna (Prabu Kresna): Dvaravati királya. Visnu nyolca dik reinkar-

nációja. A Pandavák unokatestvére és szövetségese. Kresna 
révén való sulhat csak meg a Pandavák végső győzelme a 
Baratajudában. Töké letes politikus, diplomata és stratéga. 
Azonban, ha kell, megszegi a törvényeket, lelkiismeretlen 
hazu dozó és cselszövő is tud lenni. Célja, hogy az iste nek 
által rárótt kötelességét kövesse. Indiában Krishna néven is 
ismert.

krisz (keris): A damaszkolás technikájával készült szakrá lis jávai krisz (keris): A damaszkolás technikájával készült szakrá lis jávai krisz
tőr.

ksatria: Harcos és közigazgatási szolgálatokat el látó ural kodó osz-
tály.

kulit: Indonéz szó. Jelentése: bőr, illetve bőrből ké szült.
Kumbakarna (Raden Kumbakarna): Ravana bátyja és a Rámája-

na egyik hőse a Rama ciklusban. Belsőleg a Rámájanában 
szereplő Karnához hasonlatos. Ő a legmonstrumabb óriás a 
bábok között.
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Kuravák (Kurawa): A kuru nemzettség leszárma zottjai. Tágabb ér-
telemben beleértendők szövetségeseik. Kilencvenkilenc fi ú 
és egy lány testvér. Asztina kormányzói. A Pandavák ellen-
ségei. Szanszkritül: Kaurava.

Kurupati (Prabu Kurupati): Durjudana másik vandájához illő neve.
ladzsapan (lajapan): A kifi nomult bábok csoportja, me lyek a legkifi -

nomultabb báboknál önérzetesebbek.
lakon: A vajang-előadás szövege színpadi rende zőkönyv formájá-

ban.
lidzsepan (lijepan): A legkifi nomultabb bábokat magába foglaló tí-

pus.
Limbuk: Csangik lánya. Humoros szolgálólány. Kinézete ellenére, 

mely az anyukájáénak tökéletes ellentéte, teljes határozott-
sággal hisz von zerejében.

lindu: Jávai eredetű szó, melynek jelentése föld rengés.
lutung: Hosszúfarkú fekete vagy szürke színű ma jom. A gununga-

non látható fa sűrű ágai között lelhető fel.
Madura: Jáva szigetéhez tartozó, de attól észak-keletre fekvő szi-

get.
maduraiak: A jávai Madura szigetének lakói.
Madzsapahit birodalom (Majapahit): A jávai hindu-indo néz korszak 

utolsó nagy birodalma. 1294 – 1520-ig állt fenn Kelet-Já-
ván. A Damarvulan ciklus ebből az időből származik.

Mahábhárata (Mahabharata): Indiai eposz, két ro kon csa ládról a 
Pandavákról és a Kuravákról szól. Jáván az eredeti szöveg 
kibővült. Többféle feldolgozása is ismert.

Makara: Az indiai mitológiából származó, a sötét ség be álltáért fele-
lős elefántfejű, delfi ntestű mitikus lény.

Mandura: Baladeva királysága a vajangban.
Mangkunagaran /ejtsd: Mangkunagoro/: Kicsiny, örökle tes szul-

tánság Surakarta területén. 1757-ben Mas Said alapította, 
amikor hadserege behódolt és hű séget esküdött a surakartai, 
yogakartai és a holland Kelet Indiai Társaság kormányzójá-

nak, amiért cse rébe a szultáni család eltartására rendszeres 
jut tatá sokat kapott. Mangkunegaran néven is ismert.

Mas Szaid /ejtsd: Masz Szaid/: Eredeti nevén Pangeran Samber-Mas Szaid /ejtsd: Masz Szaid/: Eredeti nevén Pangeran Samber-Mas Szaid
nyowo, a Mangkunagaran szultánság első királya. 1725 és 
1795 között élt. 

Matszvapati (Prabu Matswapati): Virata királya. A Pandavák szö-
vetségese. Az ő királyságában talál tak menedéket a Panda-
vák száműzetésük utolsó évében.

Mekka: Mohamed próféta szülőhelye, a muszlim hitűek elsőszámú 
zarándokhelye. Minden muszlim hívő nek legalább egyszer 
az életében el kell zarándo kolnia ide.

Menak ciklus: Az iszlám vallású hős vitézi csele kedeti alapján szín-
padra vitt előadások. Története a perzsa irodalomból szár-
mazik, Harun Al-Rasyid (766-809) szultán idejéből.

naga (naga): Az indiai mitológia szerint félig em bernek, félig isten-
nek hitt lények, akik tetszés szerinti alakot ölthetnek. Gya-
kori díszítő motívum az indonéz művészetben. Szanszkritül: 
nága.

nang jai (nang yai): Nagyméretű statikus bábokkal játszott thaiföldi 
árnyjátékfajta.

nang talung: A maláj kultúra hatása alatt kialakult dél-thaiföldi 
árnyjátékfajta.

Narajana (Raden Narayana): Visnu iker-avatárája. A Mahábhára-
tában Kresnát gyakran azonosítják Narajanával, Ardzsunát 
Narával, az ikerpár másik tagjá val. Szanszkritül: Nárájana.

Om: Szent varázsszó, mely az a, u és m hangokból áll. Az első 
Visnut, a második Sívát, a harmadik Brahmát jelképezi.

Ontaredzsa (Ontareja): Bima egyik fi a.
Panakavanok (Panakawan): Isteni származású szolgabo hócok ko-Panakavanok (Panakawan): Isteni származású szolgabo hócok ko-Panakavanok

mikus csapata: Szemar, Gareng és Petruk. A Pandavák szol-
gálói és társai. A történetekre vo natkozó hozzászólásaikkal 
szórakoztatják a közön séget.
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Pandavák (Pandawa): Pandu fi ai. Judisztira, Bima, Ardzsuna, Naku-Pandavák (Pandawa): Pandu fi ai. Judisztira, Bima, Ardzsuna, Naku-Pandavák
la és Szadeva. Tágabb értelemben jelölheti őket gyermeke-
ikkel és szövet ségeseikkel együtt. Szanszkritül: Pándavah.

Pandava ciklus: Az indiai eredetű eposz, a Mahábhárata vajang ku-
lit-színpadra alkalmazott száznegyvenhét története.

Pandu (Pandhu): Asztina egykori királya. A Pandava fi vé rek apja és 
a Kurava fi vérek nagybácsija. Szanszkritül: Pándu.

Pandzsi (Panji): Kelet-Jáva legendás hercege. Élete a jávai történe-
tekből kialakult ciklusok egyikének alapját képezi. Pandzsi 
herceg története termékeny forrá sává vált a maláj, thaiföldi 
és kambodzsai irodalom és dráma szá mára is.

Pandzsi ciklus: A herceg kalandjai. A ciklus vajang gedog reperto-
árjába tartozik.

panon: Jávai eredetű szó, jelentése: mérges szem.
pelog: A hangsor beállítása úgy, hogy az oktáv hét hang jegyre van 

felosztva. A vajang kulit-előadásokon néha előfordulnak 
pelog dallamok.

penatah: A vajang kulit-bábjait csipkéző apró áttö rések, melyek dí-
szítőmotívumokat alkotnak.

pendopo: Nagyméretű nyitott előadócsarnok.
Petruk: A Pandavák szolgálója. Szemar második fi a, a szolgabohó-

cok egyike. Magas és hosszú orrú, ép pen ezért a fehér em-
berhez hason lítják. Nagyon csintalan, a közönséget mulat-
tatja az előadás egyes részeiben. 

Prabu: Uralkodói, fejedelmi, királyi cím.
Pragalba: Rakszasza, aki a Rama reinkarnációja és az Iravan házas-

sága című előadásokban szerepel.
pringodani: A vajang-előadások nyitóképe, általá ban ki rályi foga-

dás.
Puntadeva (Puntadewa): Másik nevén Judisztira.
purva (purwa): A szó jelentése „eredeti”.
Raden: Jávai előkelőségek, nemesek címe. Illetve a ksatria ranggal 

rendelkező férfi akat megillető cím.

rakszasza (raksasa): Emberevő óriás, illetve szörny. A legtöbb va-
jang-történetben a ksatriák és az istenek ellensége. Nevük 
szanszkritül: ráksasza.

rakszaszi: A rakszasza női megfelelője. Szanszkritül: ráksaszí.
Rama (Prabu Rama): A Rama ciklus főhőse. Szanszkritül: Ráma.
Rama ciklus: A jávai Rama eposz alapján szín padra írt négy vajang 

purva ciklus egyike.
Rama Paraszu (Rama Parasu): Visnu hatodik avatárája. Fegyvere 

egy balta és egy íj.
rampogan: Menetelő hadsereg bábja, sűrű csapat ban, lö vegekkel és 

csatazászlóval ábrázolva.
raszeksza: A rakszasza szörnyeket magába foglaló bábtí pus.
Ravana (Rawana): 6000 évvel ezelőtt a rakszaszák hatal mas királya 

és Sri Lanka kormányzója volt. A jávai vajangban Alengka 
ki rálya. Rama halálos ellensége a Rama ciklusból. Szanszk-
ritül: Rávana.

Rámájana (Ramayana): Rama herceg és felesége, Szinta életéről 
szóló eposz.

rebab: Kéthúrú térdhegedű.
ruvatan (ruwatan): Animista ördögűzés. A Murvakala játékot az ősi 

ruvatanhoz hasonlóan adják elő.
soloi /ejtsd: szólói/: A jávai Surakarta, másik nevén Solo városának 

lakói.
Sukarno /ejtsd: Szukarnó/: Az Indonéz Köztársaság első miniszter-

elnöke (1945 – 1967).
Surakarta /ejtsd: Szurakarta/: Jáva egyik hagyo mányőrző kulturális 

városa, így a vajang kulit kialakulásának egyik legfontosabb 
közép-jávai központja.

Szalja (Prabu Salya): Mandraka királya. Karna, Baladeva és Dur-
judana apósa. Bár a Kuravák szövetségese a Pandavákkal 
szimpatizál.

Szamba (Raden Szamba): Dvaravati megkoroná zott her cege. Kres-
na fi a.
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Szangkuni (Sangkuni): A Kuravák nagybátyja. Na gyon ravasz, a 
Kuravakát bujtogatja a Pandavák ellen. Neve szanszkritül: 
Sákuni.

szarong: Hosszúkás, négyszög alaprajzú textília, mely az alsó test 
köré csavarva fedi a csípőt és a lábakat. Nők és férfi ak 
egyaránt hordják. 

Szekutrem (Sekutrem): Manunadzsasza fi a. A Pandava ciklusban az 
ötödik generációból való.

Szemar (Semar): A Pandavákat szolgáló jólelkű szolgabo hóc, aki 
valószínűleg a legkedveltebb vajang-báb. Fiatalok és idő-
sek egya ránt kedvelik. Ennek oka valószínűleg az lehet, 
hogy bár egyrészről egy sze rény és mulatságos alkalmazott, 
ugyanakkor a leg erősebb isten, Iszmaja, akinek a legtöbb 
esetben igazat ad Batara Guru. Külsejét tekintve mérhetet-
lenül kövér.

Szembadra (Dewi Warasembadra): Ardzsuna egyik fele sége. Kresna 
húga, akit eredetileg Durjudanának szántak. Az ideális jávai 
nőt testesíti meg. Szanszkritül: Szubhadrá.

Szetyaki (Raden Szetyaki): Szetiaboma bátyja. Dvaravati erős szö-
vetségese.

szinden (sinden): Jávai énekesnő. A vajang-elő adásokban a gamelán 
által játszott gendingekkel egy időben énekelnek.

Szinta: Dzsanaka király lánya és Rama felesége a Rámájanában. 
A hindu mitológia szerint Visnu fe leségének Laksminak a 
reinkarná ciója. Neve szanszkritül: Szíta.

szlendro (slendro): A hangsor beállítása úgy, hogy az ok táv öt hang-
jegyre van felosztva. A gamelán zene kar hangszerei általá-
ban a szlendrora hangolva kí sérik a vajang kulit-előadáso-
kat.

Szrikandi (Dewi Wara Srikandi): Ardzsuna egyik felesége, aki sem-
miben sem felel meg a hagyományos jávai nőideálnak. 
Gondolkodásában és ügyességében egy férfi hoz hasonlatos. 
Nagyon jó harcos. Szanszkritül: Sikhandi.

szukszma (suksma): A szó jelentése lélek.
szuling (suling): Jávai furulya, a gamelán zenekar egyik hangszere.szuling (suling): Jávai furulya, a gamelán zenekar egyik hangszere.szuling
szuluk (suluk): Dalok a holdhoz, melyeket a dalang énekel. Három szuluk (suluk): Dalok a holdhoz, melyeket a dalang énekel. Három szuluk

típusa létezik: a patet, a szendon és az ada-ada.
Szvetama (Swetama): Durna gyermeke. Bár a Kuravák szövetsége-

se, hajlik a jóra.
talu: Az előadás megkezdése előtt körülbelül har minc per cen át kü-

lönféle dallamokból összeálló zene.
Taman Siswa /ejtsd: Taman Sziszva/: Iskola, me lyet Ki Hadjar De-

wantara alapított 1922. július 3-án Yogyakartában. A taman 
szó jelentése: park, a siswa szó jelentése: kisiskolás. A taman 
arra utal, hogy az iskola egyaránt a játék és a tanulás helye. 
Jelenleg 129 ilyen iskola működik Indonézia terü letén.

Terong: A szó jelentése: padlizsánorrú. Csakil szörnyban dájának 
egyik tagja.

Therigatha: Buddhista szentírás a XIV.-XV. szá zadból. Tizenhat fe-
jezetbe rendezett hetvenhárom rövid költeményt tartalmaz. 
Feltehe tőleg a sangha budd hizmus korai követői mormolták 
azokat. Rövidsége ellenére a korai buddhizmus tanulmá-
nyozásához alapvető dokumentumnak számít.

Tolu bommalattam: Dél-indiai árnyjáték.
Trinetra: Ravana gyermeke, Indradzsit és Triszirah test vére.
Triszirah (Trisirah): Ravana gyermeke, Indradzsit öccse. 
Ugraszena (Raden Ugrasena): A Pandava ciklus ban Mandura kirá-

lyának öccse.
Universitas Sebelas Maret /ejtsd: Universzitasz Szebelasz Maret/: Universitas Sebelas Maret /ejtsd: Universzitasz Szebelasz Maret/: Universitas Sebelas Maret

Kilenc tanszékkel rendelkező állami egye tem Surakarta vá-
rosában. 1976. március 11-én ala pították.

vajang (wayang): A szó jelentése árnyék. Jelenti az árny játék elő-vajang (wayang): A szó jelentése árnyék. Jelenti az árny játék elő-vajang
adást, az árnyjátékszínpadra alkalmazott színdarabot és az 
árnyjátékbábot.

vajang Adam Ma’rifat (wayang Adam Ma’rifat): Az isz lám vallású-vajang Adam Ma’rifat (wayang Adam Ma’rifat): Az isz lám vallású-vajang Adam Ma’rifat
ak hitbéli nevelésének eszköze.



100 101

vajang gedog (wayang gedog): A jávai mitológia főhős ének, Pan-
dzsi hercegnek árnyjáték előadással be mutatott kalandjai. 
Meghatározott al kalmakkor adják csak elő.

vajang golek (wayang golek): Plasztikus, mozgat ható bá bukkal vajang golek (wayang golek): Plasztikus, mozgat ható bá bukkal vajang golek
gyakran adják elő a purva ciklust a nyugat-jávai területeken, 
a Menak ciklust Közép-Jáván.

vajang jáva (wayang java): Az Indonéz állam megalakulá sának első 
éveit, az 1945-1948 közötti időszak eseményeit árnyjáték-
kal bemutató előadás.

vajang Juszuf (wayang Yusuf): A közép-jávai pro testán sok számára vajang Juszuf (wayang Yusuf): A közép-jávai pro testán sok számára vajang Juszuf
szánt árnyjáték előadások.

vajang klitik (wayang klitik): Nagyon ritkán lát ható, lapos fából ké-vajang klitik (wayang klitik): Nagyon ritkán lát ható, lapos fából ké-vajang klitik
szített bábokkal játszott előadások. A Madzsapahit biroda-
lombeli Damarvulanról szól az előadásciklus.

vajang kulit (wayang kulit): A purva ciklusból, bőrből készült, fi no-vajang kulit (wayang kulit): A purva ciklusból, bőrből készült, fi no-vajang kulit
man áttört bábokkal játszott árnyjáték.

vajang lulang (wayang lulang): A vajang kulit ré gebbi elnevezése.vajang lulang (wayang lulang): A vajang kulit ré gebbi elnevezése.vajang lulang
vajang melaju (wayang melayu): Malajziai árny játék elő adás.
vajang Pancsaszila (wayang Pancasila): Olyan előadás, amiben a 

Pandavák testesítik meg az Indonéz Köztársaság öt alapel-
vét.

vajang purva (wayang purwa): Négy mitológiai eredetű ciklusból 
áll, amelyek közül a legjelentősebb a Pandava ciklus. A 
négy ciklus a vajang kulit-elő adásokhoz készült, így ezek a 
ciklusok alkotják re pertoárját.

vajang szetanan (wayang setanan): lásd ruvatan
vajang szuluh (wayang suluh): Az indonéz függet lenségi harcok 

eseményeit alkalmazták árnyjátékszínpadra. A bábok rea-
lisztikusan fara gottak, vagy festettek. Az előadások alka-
lomszerűek.

vajang vahju (wayang wahyu): A katolikus közép-jávaiak számára 
az Ó- és Új Testamentum tanításait alkal mazták árnyjáték-

színpadra. A wahyu szó jelentése istentől származó kegy, 
ajándék.

vanda: A báb által játszott karakter érzelme, han gulata. A legjelentő-
sebb vajang-bábokat különféle vandáinak megfelelően több 
változatban törik át és festik meg.

Varingin Szungszang (Waringin-sungsang): Indiai léggyökerű füge-Varingin Szungszang (Waringin-sungsang): Indiai léggyökerű füge-Varingin Szungszang
fa. A gununganon látható.

váhana: A hinduizmusban az istenek hátasállata. Mindegyik isten 
váhanája más és más mitikus állat.

Verkudara (Werkudara): Bima egy másik vandájához használt 
neve.

Viduszaka: A szanszkrit nyelvű indiai drámák nagylelkű kétbalkezes 
szolgabohóca. A hősök bizalmas barátja. A mókásan beszélő 
és viselkedő, kopasz és falánk Viduszaka az indiai nézők 
kedvence.

Visnu (Wisnu): Brahmával és Sívával alkotják a hindu istenhárom-
ságot. Ő a fenntartó isten.

Yogyakarta (ejtsd: Dzsogdzsakarta): Indonézia legkisebb tartomá-
nya Közép-Jáván és az annak központjában elhelyezkedő 
város. Az egyetlen olyan tartománya Indonéziának, amelyet 
formálisan még mindig szultán kormá nyoz. A közép-jávai 
hagyományok egyik elsődleges őrzője Surakarta mellett.
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Utószó

Az 1998–‘99-es tanévre elnyertem az Indonéz Kormány ál-
tal a magyarországi Indonéz Nagykövetségen meghirdetett Darma-
siswa ösztöndíjat, aminek révén Kö zép-Jáván, a surakartai Sebelas 
Maret Egyetemen tanul hattam. 

Ez alatt az egy év alatt sikerült egészen közelről megismer-
kednem a jávai kultúrával, ősi tradícióival és modern hétköznapja-
ival. A jávai művészeti ágak közül a fafaragás és a kézi batikolás 
mellett az árnyjáték előadások keltették fel elsősorban érdeklődé-
semet. Így a surakartai művészeti egyetem egyik tanára, Satirno úr 
segítségével az árnyjátékbábok készítését is el kezdtem tanulni. 

A kint töltött idő során rengeteg hatás ért. Minden érdekelt, 
minél több mindenről akartam minél többet megtudni, így fi gyelme-
met ekkor nem egyedül a vajang felé irányítottam. Csak hazaérkezé-
sem után kezdett el foglalkoztatni a jávai árnyjátékot vizsgáló tanul-
mányban való elmélyülés gondolata. A kiindulási alaphoz szolgáló 
élményeket, tapasztalatokat szeretném megköszönni taná raimnak, 
barátaimnak és egyik legjobb barátomnak, egy dalangnak, Tri Nan-
tonak.

A készülő tanulmány első változatával részt vettem a XXV. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Felkészülésemben 
nagy segítségemre volt konzulensem, Dr. Pandur József, művészet-
történész, (akkoriban a Pécsi Tudományegyetem vendégtanára) és a 
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum Könyvtárának gaz-
dag anyaga. 

A szakdolgozatom megírásához, a későbbi tovább-
fejlesztéshez nyújtott instrukcióit hálásan köszönöm Kós Lajos †, 
bábművésznek, Dr. Renner Zsuzsanna, indoló gusnak, az Iparművé-
szeti Múzeum jelenlegi főigazgatójá nak és Dr. Ujváry Zoltán, egye-
temi tanárnak a Debreceni Tudományegyetem Néprajz Tanszékéről. 
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Az angol nyelvű szakirodalomból származó idézeteket dr. Surányi 
Ágnes és Tari Zsuzsanna fordította.

2007-ben visszatértem Jáva szigetére és egy fél éven ke-
resztül tanítottam a Sebelas Maret Egyetem Böl csészettudományi és 
Művészeti Karának Képzőművészeti Szakán, ahová Sudarno Padmo 
úrtól, a kar dékánjától kaptam meghívást. Élményeim felfrissítése, 
tudásom to vábbmélyítése érlelték bennem a gondolatot, hogy köny-
vemhez kiadót keressek. Nem utolsósorban inspirált e könyv ki-
adatására az is, hogy 2004-óta többen is megke restek ismeretlenül, 
hogy elolvasásra kölcsönözzék mun kámat, melyet más módon nem 
tudtak beszerezni. Termé szetesen édesanyám, T. Surányi Anna és 
férjem, Marsal Attila támogatásának és buzdításának is nagy része 
van abban, hogy munkámmal idáig jutottam.

Tanulmányomat mindazoknak ajánlom, akik Délkelet-
Ázsia, ezen belül Indonézia művészete iránt érdek lődnek, báb- és 
színházművészettel foglalkoznak, illetve azoknak, akik megfordul-
tak már Jáva szigetén, vagy sze retnének eljutni oda.


