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Balogh Géza könyvének címlapja és első fejezete

Csató Kata és Balogh Géza a könyvbemutatón (OSZMI, 2015. május 27.)
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Amikor hét-nyolc évvel ezelőtt dolgozni kezdtünk
A bábjáték Magyarországon című készülő könyv
kéziratán, Balogh Géza egy tetemes fejezetben
igyekezett összefoglalni a bábjáték egyetemes tör-
ténetének vázlatát. Ez végül kimaradt a kötetből,
amelyben a szerző elsődlegesen az Állami Báb-
színház és jogutódja, a Budapest Bábszínház tör-
ténetének taglalására vállalkozott, de a szorosan
vett intézménytörténetet szélesebb, magyar kon-
textusba helyezte.
Öt év telt el e mű megjelenése óta, és a bábiroda-
lom iránt érdeklődő olvasó újabb Balogh Géza-kö-
tetet tarthat a kezében: a Fejezetek a bábjáték tör-
ténetéből azt bontja ki, ami az előző könyvben
csupán egy bevezető fejezet lehetett volna.
Ennél azonban sokkal többet tesz a szerző: az évti-
zedek alatt felhalmozott elméleti-történeti tudásá ból,
személyes tapasztalataiból, szakmai találkozásaiból
tallózva kaleidoszkópszerű, színes és élvezetes kör-
képet ad a világ bábjátszásáról. Azt nyújtja, amit a cím
ígér. Balogh Géza nem szisztematikus műfajtörténetet
ír, hanem olyan puzzle-t rak ki, amelyből ugyan na-
gyon sok részecske hiányzik, de a panoráma főbb
vonásai kivehetők, s a képet a befogadónak kell tel-
jessé tenni. Elsősorban tehát nem lezárt és kanonizált
múltkép rajzolódik ki a kötetből, az író ugyanis inkább
további kutakodásra, a kiválasztott szűkebb tárgykörön
belül mélyebb ismeretszerzésre inspirálja olvasóját.
A puzzle-szerkezet is jelzi, hogy vegyes tematikájú
és műfajú kötet született, amely négy nagyobb fe-
jezetre tagolódik. Az elsőben (Mi a báb?) elméleti
alapvetés-kísérletet végez a szerző, a második (Rég-
múlt és közelmúlt) a tulajdonképpeni történeti át-
tekintés, a harmadikat (Példák és példaképek) talán
leginkább portréknak titulálnám, míg a negyedik
(Személyes találkozások) az író 1992 és 2011 kö-
zötti külföldi fesztivál-élményeinek számbavétele.

Arra a kérdésre, hogy mi a báb, nem kapunk a szak-
irodalomból eddig is ismert definícióknál újabb, ta-
lálóbb és frappánsabb feleletet. Ebből a szemléző
fejezetből főleg az világlik ki, hogy a szerző többek
között a báb, a bábkészítés, a színész és báb viszo-
nya, a bábjáték sokféle meghatározása közül mit
vagy miket tart a maga számára fontosnak, illetve
mely elméleti szakembereket miben és milyen mér-
tékben tart autentikusnak.
A második fejezet megfelel egy hagyományos szín-
háztörténeti összefoglalónak. Balogh precízen tár-
gyalja a távol-keleti (kínai, japán, indiai, indonéziai,
vietnámi) és az európai (spanyol, francia, angol,
valamint német és szláv nyelvű) bábjátszás kiala-
kulását, jellegzetességeit, műsorát stb. Emlékeim
szerint ez a rész erős rokonságot mutat a 2010-es
kötetből kihagyott fejezettel.
A kötet második felét tartom fontosabbnak és ere-
detibbnek. Hat remek mini-esszét tartalmaz a har-
madik fejezet. Közülük az első, a Doktor Faust
a bábszínpadon korokon és országokon átívelő
áttekintés az egyik legelterjedtebb bábos – de
nem csak bábos – vándortéma megjelenési és
megvalósulási formáiról. A többi egy-egy olyan
alkotónak a portréja, aki munkásságával alapve-
tően befolyásolta bábos gondolkodásunkat. Ed-
ward Gordon Craig mellett Federico Garcia Lorca és
Paul Claudel sem elsődlegesen bábos tevékeny-
sége alapján ismert, mégis mindegyikük fontos
szerepet játszott abban, hogy a huszadik század
első felében megváltozott a bábjátszás esztétikai
megítélése, s a báb – nem függetlenül egyes
avantgárd mozgalmaktól – beemelődött a „magas”
művészet körébe.
Ezt a folyamatot vitte tovább az orosz Szergej Ob-
razcov éppen úgy, mint a francia Yves Joly. Termé-
szetesen mindkettő a maga módján és korának
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esztétikája által meghatározottan. Az egyik az em-
bert utánzó bábjátékot, a másik a tárgyjátékot fej-
lesztette tökélyre. Ahogy Balogh Géza megállapítja:
„Obrazcov és Yves Joly – más és más eszközökkel
– legyőzték az emberi test anatómiáját. A báb-
színház segítségével mindketten egy új világot te-
remtettek… Innen vissza kell fordulni. Vagy mindent
elölről kezdeni.”
Ezek az esszék vagy portrék nemcsak azokról ad-
nak érzékletes képet, akikről szólnak, hanem a szer-
zőről is. Az, amilyen gondossággal, részletezett-
séggel és bensőséges hangvétellel készültek ezek
az írások, arra engednek következtetni, hogy ez
a fejezet pontosan körvonalazza azt, ahogy Balogh
Géza tekint a bábra, a bábozás művészetére. Hit-
vallás a bábjátszásnak sokak által ma már klasszi-
kusnak minősített olyan formája és esztétikája mel-
lett, amit ő is vallott és vall, s ami az ő munkáját
és alkotásait is jellemezte.
E rész felől visszanézve és újraolvasva az előző
fejezeteket, felértékelődik a mégoly vázlatos elmé-
leti és történeti összefoglaló, mert ezek alapozzák
meg az esszék lényegét. Így válik indokolttá a Fa-
ust-téma kiemelése, mert ezen keresztül lehet ta-
pinthatóvá és átélhetővé tenni egy műfaj több év-
százados múltját, és ekként lesz plasztikus az
a váltás, ami a bábozás történetében bekövetkezett
a huszadik század során.
Első ránézésre a negyedik fejezet kicsit elüt az
előbbiektől, hiszen ebben huszonkét útibeszámoló
kapott helyet. Ezek folyóiratokban jelentek meg,
ennek megfelelően nem elsősorban a szűk szak-
mának szóltak. Annak idején, amikor külön, egyen-
ként olvastam őket, főleg a fesztiválösszegzések
információgazdagsága ragadta meg figyelmemet.
Némi kritikával figyeltem mindig, hogy számos tár-
sam kötetekbe gyűjtve adta ki bírálatainak gyűjte-
ményét, és bevallom, ezúttal is rossz szájízzel kezd-
tem bele Balogh Géza beszámolóinak olvasásába.
Aztán ellenérzéseim fokozatosan gyengültek, ami-
kor láttam: a hasonló felépítésű és hangvételű
jegyzetek egymásutánjából az elmúlt két évtized
bábtörténete rajzolódik ki. S nemcsak arról kaptam
időben differenciált képet, hogy miként vált domi-
nánssá a báb-színész kapcsolat újraértelmezése,

és ezzel párhuzamosan hogyan kezdett vissza-
szorulni a tisztán bábos előadástípus, hanem arról
is, hogy hogyan él tovább a hagyomány akár Tá-
vol-Keleten, akár Amerikában vagy másutt a világ-
ban. Az írások segítségével kiemelkedő bábos sze-
mélyiségek életútja  követhető, de műhelyek
kialakulásának, tündöklésének és hanyatlásának
folyamata is.
Ezeket a beszámolókat olvasva, ismét vissza kell
csatolni az előző fejezetekhez. Ugyanis az írásokból
kirajzolódó stiláris sokszínűséget és technikai varia-
bilitást megismerve érthetjük meg például azt, hogy
a kezdetben feltett mi a báb?- kérdésre miért nincs
egyértelmű, egyszer és mindenkorra érvényes vá-
lasz. Vagy akkor tudjuk komplexen értelmezni egyes
kínai, indonéz, indiai vagy japán együttes munkáját,
ha ismerjük az általuk művelt műfaj vagy előadás-
típus eredetét, klasszikus megjelenési formáját. A vi-
szonyítási pontokat adják meg az előző fejezetek.
Balogh Géza e kötetében határozottan, felvállaltan
és deklaráltan a nem magyar bábozás múltbéli és
mai történetére-történéseire koncentrál. Ez persze
nem azt jelenti, hogy szövegében ne lennének
magyar utalások, akár a szigorún vett történeti rész-
ben, akár az esszékben, s pláne nem az úti be-
számolókban. Ez utóbbiakban ugyanolyan tárgyi-
lagosan elemzi a fesztiválokon szereplő és sikereket
elérő vagy épp kisebb-nagyobb kudarcot valló hazai
együtteseket és produkciókat, mint minden mást.
Épp az elfogulatlanságából következik, hogy hite-
lesnek érezzük azt, ahogy a szerző a nemzetközi
fórumokon megméretkező magyar résztvevőket,
azok művészi eredményeit, s közvetve az egész
magyar bábozást nemzetközi kontextusba helyezi.
Balogh Gézának ezt a könyvét tehát érdemes ana-
litikusan olvasni, előre-hátra lapozni benne, össze-
függéseket keresni és felfedezni. Ugyanakkor a kötet
írásai és a bennük lévő megállapítások újabb di-
menziót kapnak, ha nemcsak a Fejezetek-en belül
„szörfözünk”, hanem az olvasottakat A bábjáték
Magyarországon passzusaival is összevetjük, a két
mű szorosan összetartozik.
A szövegben való eligazodást, a közöltek jobb
megértését gazdag jegyzetanyag, névmutató és
válogatott képanyag segíti. A könyvet az Országos
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Színháztörténeti Múzeum és Intézet – szerkesztő:
Lakos Anna – a Bábtár harmadik köteteként adta ki.
(Az első kettő: Galántai Csaba: A Vitéz Lászlótól
a Nemzeti Bábszínjátékig és Lőrinc László: Blattner.
Egy bábos életútja.) Az intézet e sorozattal fontos
szerepet vállal az igen gyér hazai bábos szakiro-

dalom pótlásában, ezt igazolja Balogh Géza kéz-
iratának közreadása is.

(Balogh Géza: Fejezetek a bábjáték történetéből.
Budapest, 2015. Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet. 238 o.)

Lengyel György és Balogh Géza a könyvbemutatón. Fotók: Migliczi Éva

In this book, Géza Balogh concentrates on non-Hungarian puppetry of the past and present.
Drawing on theoretical and historical knowledge, personal experience and professional encounters
accumulated over the decades, the author gives a kaleidoscopic, colorful and enjoyable panorama
of the world of puppetry. He delivers what the title promises. Géza Balogh hasn’t written a sys-
tematic history of a genre; instead he lays out a puzzle missing many pieces. But even with many
elements of the panorama removed, the picture can still be completed by the recipient since the
great variety of topics and genres in this puzzle are structured in four major sections. The first
chapter (What is a puppet?) is an exploration of experimental theory. The second (Far and Recent
Past) gives an actual historical overview. The third chapter (Examples and Role Models) can best
be titled Portraits while the fourth (Personal Encounters) gives an account of the author’s experi-
ences at foreign festivals between 1992 and 2011.

ON GÉZA BALOGH’S BOOK ON THE H ISTORY OF THE PUPPET


