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Az értekezés az általános értelemben vett bábjátszás során az ember és tárgy mozgató-

mozgatottságában előálló megelevenedés jelenségének a kortárs bábművészet határátlépő 

kísérletein történő megvilágítására és mélyreható vizsgálatára vállalkozik. 

A disszertáció elsőrendű célkitűzése a báb-játék jelenség kortárs, filozófiai vonatkozású 

diskurzusának az ezidáig közzétett teoretikus megfontolásokat beépítő, ám egyszersmind 

újszerű megközelítés révén kidolgozott aspektusokkal való gazdagítása: olyan szempontok 

beemelése a bábelmélet – és vele a művészetfilozófia – vizsgálódási körébe, amelyek a báb-lét 

alakzatainak az Én-, valamint a képtudat és az identitás központi fogalmai mentén folytatott 

tárgyalása során megvilágíthatják azok esztétikai – és a filozófiai antropológia számára is 

relevanciával bíró – hozadékát. 

Az elemzés ezért a fenomenológia felől, annak módszereivel közelít tárgyához és a báb 

ontológiai meghatározására kifutó, tisztán elméleti vizsgálódás érdekében megkísérli kiemelni 

azt mind színházi, mind etnológiai és pszichológiai beágyazottságából – bízva abban, hogy e 

kitüntetett jelenség önmagában való szemlélése revelatív lehet (amennyiben a lényegi 

mozzanatok megragadását segítheti elő). 

A Bevezetés az elmúlt évtizedek bábjátékművészetének kísérletező, és számos esetben reflexív 

tendenciáinak ismertetését végzi el: azokról a törekvésekről ad számot, amelyek szembeötlő 

igényt és kreativitást mutatnak az emberi és/vagy bábszerűnek mutatkozó testek (együtt-

)mozgása által létrejövő animáció kiaknázhatatlan potenciáljának kutatására. Ezek a művészeti 

törekvések – ahogyan e disszertáció elméleti vállalkozása is – a báb átlelkesítésének illúzióján 

keresztül az emberi lét vonatkozásában hozzáférhető tudás bővülését szolgálják. A vizsgált 

jelenség tárgyalásának relevanciáján és aktualitásán túl felvázolásra kerül az értekezés 

kontextusát megrajzoló, az elmúlt évszázad során kibontakozó báb-esztétikai diskurzus is. 

A disszertációban igazolni kívánt hipotézis szerint a bábtárggyal (ko-)operáló előadóművészet 

színpadain előálló játékszituációk során nem egyszerűen a megtestesített szerepkarakter 

ábrázolása zajlik, de az emberi lét szélsőséges (extrém) és elsődleges (primer) állapotainak 

felmutatása is. A vizsgálódás homlokterében a művészi báb-játék fenoménjének e gyakorlata 

áll, amely tehát a hipotézis szerint alkalmas arra, hogy együtt mozgó, valós és képzeletbeli, 

passzív/aktív, jelen- és távollévő testeken azok medialitása által teret nyit egy újfajta 

látásmódnak, amely ahhoz mérhető szabadságot enged, lényegi összefüggéseket ismerjünk fel 

önmagunk, valamint a minket körülvevő világ kapcsolódására adódó lehetőségeket illetően. 



I. A nyitófejezet fókuszában annak a szokatlan helyzetnek az észlelése és tudatosítása áll, amely az 

élettelen anyag életre keltése révén áll elő – különös hangsúlyt fektetve a báb, a bábjátékos és 

közönségük között megképződő relációk komplexitására, a báb intenzív, egyszerre közvetett és 

közvetlen jelenlétére, valamint a játékfolyamatra, amelyben a résztvevők együttműködése, illetve 

együttes átalakulása során egy új karakter jön létre. Az itt kidolgozott analízis a báb rejtélyes, kettős 

természetének megragadására koncentrál. A hipotézis szerint ebből a dualitásból eredeztethető az a báb 

jelenléte által megtapasztalható különös, fragmentális jelleg, amely okán a báb- és emberlét 

összefüggésbe hozható.  

II. A báb-állapot ambiguitásának esetleges megragadása az Önmaga és a Másik relációira való 

rákérdezést feltételez, arra a feloldhatatlannak bizonyuló eldönthetetlenségre, amelyet az azonosság és 

elkülönböződés nem-szűnő játéka implikál – mégpedig éppen azzal, hogy (nem egészen) interszubjektív 

viszonyokban egymástól elkülöníthetetlenné teszi a játék résztvevőit. 

III. A következő, különféle báb-perspektívákat felvonultató, műelemző rész a játékos és a báb 

viszonyában megtapasztalható közösség-tapasztalat alaposabb szemügyre vétele érdekében olyan 

bábjáték-szituációkat hív segítségül, amelyekben az illuzórikus öntudat felett rendelkező báb kényszerű 

függő-helyzete látszólag feloldhatóvá válik. Az Ilka Schönbein, Kovács Domokos, a Blind Summit 

Theatre, Philippe Genty, Molnár Gyula és Ariel Doron munkásságából válogatott, technikai és formai 

megoldások tekintetében egyaránt kiemelkedő alkotásokról végzett esettanulmányok a bábbal való játék 

során megélt báb-közösség vízióját, az esetleges báb-identitás lehetőségét, a báb-autonómia 

képtelenségét, valamint a báb-halál végletességét teszik nyilvánvalóvá és megtapasztalhatóvá. 

IV. A Báb-horizont címet viselő zárófejezet voltaképpen a korábbi megfontolások összefoglalását és 

rendszerezését végzi el: a bábjáték jelenség filozófiai és antropológiai jelentőségét adó báb-ember 

metafora vonatkozásában, Platón, Heinrich von Kleist, Rüdiger Bubner és Helmuth Plessner kapcsolódó 

szöveghelyei mentén igyekszik meghatározni a bábjáték tárgyát, a báb-mozgató viszonyát és a báb-test 

lelk(iség)ét tematizáló vizsgálódás hozadékát. 

 A Függelék néhány javaslatot tartalmaz A marionettszínházról címet viselő esszé magyar fordításának 

pontosítására – remélve, hogy azok egy, a platóni dialógusban kibontott báb-ember metaforára 

koncentráló, abból kiinduló fordítás a magyar anyanyelvű kutatók számára is megközelíthetőbbé tehetik 

a kleisti életmű vonatkozásában is kulcsműként számon tartott, minden kétséget kizáróan filozófiai 

tartalommal bíró irodalmi szöveget. 
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