
szám, amit csak nagyon rutinos előadó
vállalhat.

A Kőműves Kelemen-tréfa, ami az
építőipart csípkedi, Schütz Ila sokkarú
titkárnője, aki munkaidő alatt maszek
ügyeit intézi, Szendrő Józsefnek a má-
sodállásokról szóló magánszáma a mű-sor
gyengébb részét jelentik. Mert ha-
gyományos kabarétémák, máshol és más
feldolgozásban is hallott tréfák.

Major Tamás rendezése a bohócok já-
tékában csillog, ez a vérbő komédiázás az ő
keze nyomát viseli.

Az utolsó félóra egyetlen fergeteges ne-
vetésben telik el. Ez Hofi Géza érdeme.
Produkciója gazdag ráadás, fényűző
sluszpoén. A Komlóssal való rivalizálás
megjátszása hálás ötlet, felkelti a közönség
cinkos rokonszenvét. A főnök és a
beosztott ásatag konfliktusa itt újszerű
fényt kap. Hofi mestere a hangulatte-
remtésnek. Még el sem kezdte igazi mű-
sorát, máris kezében tartja a nézőteret.
Közvetlen csevegésnek, rögtönzésnek ál-
cázott magánszáma tulajdonképpen két
monológ. Előbb egy Majakovszkij-verset
ad elő az új lakásról, és soronként ki-lép a
versből, aktualizálja és honi viszonyainkra
konkretizálja a költő emelkedett pátoszát.
Mindez pokolian mulatságos. Nem
Majakovszkijon nevetünk. Hanem Hofin és
önmagunkon. A Repülj, páva tévébeli
népdalvetélkedőjét parodizálja második
számként. Ez a produkció ugyancsak
nagyon nagy nevetésekbe fullad. Hofi Géza
sokoldalú színész, parodista, énekes.
Egymaga felér egy társulattal.

Panaszra tehát nincs okunk. Mindkét
előadáson sok jót láttunk. Két kabaré - két
kitűnő együttes. A Vidám Színpad és a
Mikroszkóp Színpad vetélkedése még sok
jót ígér.

Köpeczi Bácz István rajza

fórum
és disputa

SZÁN TÓ ER IKA

Gondolatok a teleízióról

A televízió még mindig a meghatáro-
zások korát éli. Ez kamaszkorát is jelzi: az
állandó növekedés, a szüntelen változás
termeli újra és újra azt az igényt, hogy az
önismeret magasabb lépcsőfokára lépjen.
Egyelőre csak intenzív jelenléte,
jelentősége nem kelti vita tárgyát,
egyébként milyensége, jelene, jövője,
erényei és hibái állandóan a nézetek
összecsapásának forrása. A televízió
esztétikája ma még mindenekelőtt -
tapasztalat, közvetlen megfigyelés. A leg-
szembetűnőbb, hogy a különbözőség,
amely a sokféle programban megnyilvánul,
gyakran háttérbe szorul az eszköz
azonossága mellett.

Az eszközrő l

A televízió önkéntelenül egy csodálatos
háztartási robotgépet juttat eszünkbe,
amely mos, vasal, de ugyanakkor tökéletes
fagylaltot készít, és padlót is kefél Hiszen
annyi és annyira különböző feladatot tölt
be: lakásunkba hozza a világszenzációkat
(általában gyorsabban, mint a sajtó),
egyidejű jelenlétünket biztosítja épp most
történő eseményeknél, igyekszik tölcsérrel
tölteni. az angol ige-időket nézői fejébe,
mosóport kínál és a világirodalom
klasszikusait, koncertáhí

tatot és kabaréharsányságot. Ahhoz, hogy a
televíziót-ól bármit is mondhassunk,
legelőször tárgyunkat kell leszűkítenünk: a
televíziós készülék és az adást biztosító
technikai láncolat nem azonos
rendeltetéssel működik teljes
műsoridejében. Nincs lényegi azonosság e
különleges „robotgép" különböző műveletei
között, mint ahogy a moziban vetített
reklámfilmet, filmhíradót és Fellini
művészetét sem köti össze semmi-féle
esztétikai rokonság, bár azonos a felvevő-,
vetítőgép, hasonló a nyers-anyag - tehát a
technikai feltételek közösek lehetnek.

A televízió mint művészet (bár sokszor
előlegeznünk kell ezt a minősítést) nem
olvasztja magába a képernyőn meg-jelenő
különböző programokat, sőt nagyon
erőteljesen igyekszik elkülönülni azoktól.
Keresi sajátos törvényeit s épp-úgy
törekszik azokra a ritka pillanatokra,
amikor nemcsak szórakoztató átlag-termék,
hanem igazi műalkotás születhet, mint a
színház vagy a film.
Mikor van művészet a képernyőn?

Mindeddig senki sem vitatta, hogy a
televízió - sok egyéb mellett - művészet,
műalkotás közvetítésére és elterjesztésére
kiválóan alkalmas. Mégpedig sokszor
olyan „tehetségesen" tölti be ezt a feladatát,
hogy közbeékelődése nem veszteséggel,
hanem nyereséggel jár. A színházi
előadást, mielőtt „továbbadná", felerősített
hangsúlyokkal láthatja cl, a legszebb
pillanatokat közelről mutathat-ja meg, apró
ritmuskorrekciókra képes,

A filmeknél már nem ilyen dicseked-
nivaló a helyzet, de azért közvetítő
funkcióját a televízió itt is többé-kevésbé
 bár rendszerint redukált hatásossággal
 betölti. A televízió saját művészete
azonban akkor van jelen a képernyőn, ha
színháztól és filmtől eltérő sajátos
hangulati-érzelmi egység jön létre. Még-
pedig olyan formanyelv segítségével,
amely - ha 'merített is a színház- és film-
művészet eszköztárából - kizárólagos és új.
Ez a formanyelv talán az ötvözethez
hasonlítható, mely a benne eggyéolvadt
anyagok tulajdonságainak összessége
helyett új, azoktól különböző erényekkel és
hiányosságokkal hívja fel magára a
figyelmet. „Színpad nélküli színház, a mozi
külsőségei nélküli mozi" - határozza meg a
televíziós művészetet nem kevés iróniával
egy francia esztéta, Jean Luc Déjean. De
nemcsak ő, mások is inkább azokat a
negatívumokat térké-



pezték fel, amelyek a televíziót más mű-
vészetekhez hasonlítva jellemzik. Mind-ez
természetes, hiszen a televízió még nem
vonhat le tanulságokat „történelmének"
művészi csúcsteljesítményeiből, ezért
önmaga meghatározásához terminológiát is
a színháztól és a filmtől kölcsönöz. Sőt,
minél inkább különbözőségét akarja
hangsúlyozni, annál inkább tőlük kénytelen
elhatárolni magát.

Néha szinte humorosnak hatnak ezek a
specifikumok. Basil Bartlett angol szakíró
könyvében például a következő televíziós
„tízparancsolat" található:

„ i . A tévéjáték időtartamát csak a
történet szükségletei szabják meg. A
szerző nem kényszerül mesterségesen
megnyújtani a művet, csak azért, hogy egy
teljes terjedelmű színházi előadás méreteit
elérje.

2. A szerzőnek nem kell indokolnia a
darabban a szereplő személyek meg-
jelenését a színen és távozásukat a színről
(például a hagyományos »tálalva van«-
nal).

3. Annak a szerzőnek, aki olyan témáról
akar írni, mint például megerőszakolás,
vérfertőzés vagy művi vetélés, azt
tanácsolom, hogy ne gondoljon a te-
levízióra.

4. Vigyázat! a televízió képernyője ki-
csi. Ez kizárja azt, hogy a darabnak sok
szereplője legyen. A rendezők természe-
tesen néha csodákat tudnak tenni. A te-
levízió azonban mégsem vállalkozhat egy
elefántcsorda bemutatására. Ha sok színész
zsúfolódik össze a képernyőn, azt hihetjük,
hogy egy futballcsapat csoport-képét
látjuk."

Az efféle szabálygyűjtemény természe-
tesen nem visz közelebb a televízió lé-
nyegéhez. Inkább a tanácstalanságot sej-
teti. Sokan a műfaj sajátszerűségét -
mindenekelőtt a színházzal szemben -
abban keresik, hogy a képernyőről a
nézőre állandóan zúdulnak a naturális ér-
telemben vett valóság eseményei, s ennek
következtében a művészi szándékkal
konstruált s ugyanazon a képernyőn meg-
jelenő valóságot a néző sokszoros kontroll
alá veti. Sokak számára úgy tűnik, hogy a
valóság jelenléte a televízió mű-soróráiban
csökkenti a néző érzékenységét a drámai
effektusokkal szemben. Úgy vélik, hogy

amíg a színház minden külsőségével azt
segíti elő, hogy a néző stilizált világban,
valamiféle játék, szer-tartás részeseként
érezze magát, bár-mennyire is
húsbavágóan valóságosról essék is szó a
játék során, addig a tele-vízióban
valamiféle érzelmi-hangulati

egységbe folyik dokumentumfilm, riport, a
világból érkező információtömeg és a
közéjük ágyazott műalkotás.

Természetesen maga a műsorfolyam,
amely körülveszi a televíziós műveket,
némileg motiválhatja a létrejövő hatást. De
túlzott jelentőséget ennek azért nem
tulajdoníthatunk, mert a tények s a játék
szembesítése közel sem csak a tele-vízió
sajátossága. Világjelenségként kell
szembenéznünk avval a folyamattal, amely
a valóság drámáját mint a művészet hatását
befolyásoló tényezőt igyekszik tudomásul
venni, sőt egyre gyakrabban a műalkotás
közvetlen anyagává avatni. A
dokumentumszínház, de általában a
tényirodalom egyre előkelőbb helyet foglal
el a modern művészet teljesítményei
között. Peter Weiss művei, Kipphardt: Az

Oppenheimer-ügy című drámája nemcsak
„kalkulál" a valóság hatást motiváló
szerepével, hanem a dokumentalitást
főszereplővé avatja. A televíziós művek
(tévéjátékok és televíziós filmek egyaránt)
műsorkörnyezete nem lehet meghatározó a
művek hatásosságában azért sem, mert a
színházi vagy film-néző is magával viszi a
nézőtérre korábbi élményeit, a „kinti világ"
impulzusait.

Mégis, ha először a nézőkre gyakorolt
hatás oldaláról közelítünk, akkor is fel-
fedezhetjük a televízió (mint művészet)
saját arcát.

Tévé-pszichózis

A televíziónéző alapélménye: a négy-
szemköztiség. Minden, ami a képernyőről
hozzáérkezik - személyhez szóló. A
bemondó megszólítja, a riportalany az
arcába néz, minden műsor saját közegében
- lakásában - keresi fel. Ez a hangulat - a
személyes találkozás pszichózisa - két
irányban hat. Egyrészt lazít: kisebb
erőfeszítésre ösztönöz, mint az írott betű,
amelyből csak a képzelőerő és a
koncentráció segítségével tudunk önma-
gunk számára értelemmel bíró közlést
kiszakítani. A kép és a hang együttese, a
nagy felszólító erővel rendelkező hatás-
komplexum lelkileg és szellemileg „pa-
pucsba" bújtat. Ez a pszichózis általában
akkor jön létre, ha a televízió mint
technikai közvetítő működik. Ha újságot,
vitát, előadást, filmet továbbít. Ha valamit,
aminek a néző televízió nélkül is részese
lehetne, változatlan formában juttat el
hozzá. A hatás azonban ellenkező előjelű is
lehet. Sőt: a televíziós dráma hatóerejének,
műfaji specifikumának egyik kulcsát is
éppen abban a

sajátos pszichikai állapotban kell keresni,
amely a képernyő elé telepedett és jó
esetben műélvezővé vált nézőben létrejön.

Mielőtt tovább mennénk, hangsúlyoznunk
kell, hogy a tévédrámát gyűjtő-fogalomként
használjuk anélkül, hogy műfaji
különbséget tennénk dráma, vígjáték vagy
akár a tévéopera között. Igyekszünk
mellőzni a tévéfilm és a tévé-játék
megkülönböztetését is, mert úgy véljük, a
filmre rögzített, de a televízió
követelményeit szem előtt tartó művek és a
több kamerával, telerecording-technikával
készült alkotások ugyanazoknak az
esztétikai törvényszerűségeknek enge-
delmeskednek.

Úgy hisszük, a televíziós művészet leg-
nagyobb vívmánya: az intimitás. Ami
gyenge hatásfok esetén lazítja a néző fi-
gyelmét, ugyanaz különösen alkalmassá is
teheti művészi élmény befogadására. A
televízió képes megszüntetni a néző és a
dráma közé ékelődött "idegenséget", amely
a színháznak szükségszerű velejárója. Igaz,
a néző és a színészek egyidejű jelenléte
pótolhatatlan varázsú, hiszen a nézőtéren
ülők is valóságos részesei a kollektív
szertartásnak, ez azonban csak annyit jelent,
hogy a televízió gyökeresen más élménye
valószínűleg sosem fogja tartósan
veszélyeztetni a színház létét.

A képernyőn nincs díszlet, kosztüm,
nézőtér és színpad, világítási effektusok és
színészi alakítás, illetve mindez ter-
mészetesen létezik, de annyira rejtve a néző
elől, hogy tulajdonképpen a néző és a
produkció kettéválása is bizonyos fokig,
pszichikai értelemben megszűnik. A
feloldódás, a képernyőn történtekkel való
azonosulás nagyon nagyfokú lehet.

Mielőtt ezt a feltevést igazolni pró-
bálnánk, meg kell jegyeznünk, hogy Ma-
gyarországon a televíziónézés közel sem
magányos foglalatosság. Nálunk, de úgy
hisszük, a világon mindenütt, a tévé-nézés
jellemző közege: a család. Ez a „kiscsoport"
természetesen kihat az egyedre, mégis, a
színház nézőterén ülőkhöz képest a
televízió nézője „egyedül" van a képernyő
előtt. Miért van ennek jelentősége a létrejött
hatásban?

Kulcsár Kálmán Az ember és társa-dalmi
környezete című könyvében ezt írja: „... a
szerep azoknak az elvárásoknak az
összességét jelenti, amelyek bizonyos
ismétlődő szituációkban egy-egy státuszhoz
fűződnek." Ebből az elég elterjedt
felfogásból kiindulva megállapíthatjuk,
hogy nemcsak a színész, ha-



nem a színházi néző is bizonyos értelem-
ben vett szerepjátszásra kényszerül. Ez a
szerepjátszás többnyire pozitív tartalmú (a
néző ünnepi külsőt ölt, fegyelmezetten
viselkedik, tetszésének ad hangot), fokozza
azt a szellemi készültségi állapotot, amely a
műélvezethez szükséges. A televízió
nézőjével szemben nem érvényesül ilyen
elvárás (a családi elvárások homályosabbak,
és sokkal kevésbé presszionáló erejűek).
Ezért a képernyő előtti belső és külső
magatartása sokkal individuálisabb. Ez
koncentrációjának hatásfokát szinte a
nulláig csökkentheti, ha gyenge vagy
közepes produkcióval áll szemben. De jó s
valóban televíziós művek esetében olyan
szuggesztív, egyedi élmény részesévé
teheti, amelyet a televízió sajátos
pszichózisa megtisztít mindenféle
szerepjátszástól, magatartásbeli sallangtól,
nincs jelen semmiféle szertartáskülsőség,
csak műalkotás és műélvező mély és
intenzív, intim kapcsolata. Szerencsés
esetben olyan szoros lehet ez a kapcsolat,
mint az olvasásba belefeledkezett ember
kontaktusa az irodalmi alkotással. Mindez
természetesen nem jelenti azt, hogy
valamiféle érték-rendet akartunk volna
felállítani a tévé-dráma és a színházi
előadás élménye között, csak a
specifikumok keresését a hatás oldaláról
kezdtük.

Vizsgáljuk most tovább a művet, amely
ezt a hatást gyakorolhatja.

Tévéjáték vagy televíziós f i lm

A terminológiák terén igen nagy a

zűrzavar. Sokan a nemzetközi szakiroda-
lomban a rögzítés módját alapvetőnek
tekintik, és meg sem kísérelnek közös tör-
vényszerűségeket keresni a filmszalagra
felvett és a telerecording-technikával ké-
szült művek között. Az ilyen mechanikus
elkülönítések lényege az, hogy a televíziós
kamerákkal felvett műveket a színházi
produkciókhoz, a filmfelvevővel készült
műsorokat pedig a filmmel azonosítják. A
kétféle rögzítési mód különbségeinek - úgy
tűnik - elsősorban gazdasági, technikai,
organizációs jelen-tősége van. Művészileg -
talán nem túlságosan merész ez az állítás - a
filmkamera legtöbb vonatkozásban nagyobb
szabadságot, tágabb lehetőségeket, jobb
képminőséget biztosít, mint a TR technika,
de zárt stúdiókörülmények között az utóbbi
gyorsabb és gazdaságosabb eljárás. Úgy
hisszük, a televíziós film műfaji vonásai
nem különböznek a tévéjáték alap-
tulajdonságaitól. Mindkettő egyaránt kü-
lönbözik a szorosan értelmezett filmtől.

A film világot teremt, tájakat, tárgyakat -
látványt, amely az emberről árulkodik. Az
ember mozog ebben a művészileg felépített
világban, mozgása új és új környezetbe
veti. A szó szinte csak motiválja a
cselekményt, azt valójában a kép hordozza.
A képben pedig ember és környezet
kölcsönhatása fejeződik ki.

A televízió sem mond le a beszédes
tájról, csakhogy ez a „táj" az emberi arc. A
beszélő és hallgató ember arca, mely
éppolyan kimeríthetetlennek lát-szik, mint
az erdők, mezők és városok. Az ember
arcánál tágabb világ, a mást is befogadó
kép - szinte csak motiváció. A Vercors
novellájából készült A tenger csendje című
tévéjátékban például egyet-len szobában
figyelhetjük meg három ember
magatartását, a játék egész ideje alatt a
legtöbb információt arcukról olvashatjuk
le, s valószínűleg a néző emlékezete is
elsősorban a szerepükkel szinte azonosuló
színészek (Vass Éva, Darvas Iván, Básti
Lajos) arckifejezését, mozdulatait őrzi meg.
A néző emlékezete pedig legtöbbször
ösztönösen is úgy raktároz, hogy a műfaj
lényegét ragadja meg. A környezet lát-
ványának lecsökkent szerepe óriási je-
lentőségűvé növeli a színész munkáját és az
emberi szó erejét. A színész uralkodik a
képernyőn, olyan, mintha szobánkba lépett
volna, nem különíti el színpad, és nincs
körülötte olyan realitással érzékelhető
környezet, mint a filmvásznon. A mozi
nézőterén mindig teljes értékű valóságnak
fogadjuk el a képi látványt, s amit látunk,
valóságasabbá nő bennünk, mint az
elsötétített nézőtér realitása. Izgalmas
pillanatokban néhányan mindig
felszisszennek a nézőtéren,
megfeledkeznek a filmnézés szituációjáról.
A televíziós játék környezete sosem ilyen
valóságos, de a színész és a színész szava -
igen. Ez a fajta közelség azonban érdekes
módon a szereplőktől nem a szavak
hangsúlyainak és a mimika erejének
felfokozását, ha-nem ellenkezőleg, azoknak
szinte a végletekig való leegyszerűsítését
követelik meg. A színésznek szinte minden
külsőd-leges eszközét belső
koncentrációval kell helyettesíteni. Mindez
evidenciává válik, ha figyelembe vesszük,
hogy a televíziós játék legidőtállóbbnak
látszó dramaturgiai törvényszerűsége, hogy
gondolati tartalmát lehetőleg az egyes
ember személyes konfliktusáig kell
lebontania. Ez a konfliktus a nézőhöz is a
személyes közléshez hasonló bennsőséges
módon jut el.

A színésznek játék közben el kell ve-
szítenie színészvoltát, a lehető legtöké-
letesebben kell betöltenie azt a figurát,
akinek megjelenését odakölcsönzi. A
szavak is valamiképpen ehhez hasonló
módon vesztik el csak közlésre szolgáló,
leegyszerűsített jelentésüket, a szövegből
költészetté kell emelkedniük. Miután a
színész minden más művészetnél „közelebb"

kerül hozzánk a képernyőn, s arcának
legkisebb rezdülését sem tudja elrejteni, a
művészi értelemben vett őszinteségnek a
teljességét kell nyújtania. Ehhez olyan
szavakra van szüksége, melyek az igazság
és a mélység esztétikai erejével
rendelkeznek. Végül is - irodalomra van
szüksége. A film dialógusának hatásossága
nem feltételezi ugyan-ezt. A látványtól
gyakran felfénylenek a legszürkébb szavak
is. A színpad mindenekelőtt szituáció, de a
televíziós játék hatása azonnal összeomlik
néhány hamis mondattól. Hasonló a helyzet,
mintha két ember a valóságban beszélgetne:
egy-két fülsértő, őszintétlennek tűnő
mondat s a hangulatnak vége, a bizalmas
párbeszéd már nem folytat-ható. Az
irodalom, a személyesség s a költészet
jelenléte azonban nemcsak azért szükséges,
mert minden más túl gyorsan lelepleződik,
hanem azért is, mert a szavaknak s a
szavakat mondó színésznek kell pótolnia a
film nyújtotta környezet látványát és a
színpadi játék élő voltában rejlő
szuggesztivitást. A szavakat mondó színész
adja a lökést a néző képzeletének
működéséhez, amelynek a televízióban
óriási jelentősége van. Amit a televíziós
művészet a látvány oldalán elveszít, a néző
fantáziájában megnyerheti. Ahogy az
olvasó, ha elég erőteljes impulzusokat
kapott, a szavaktól elrugaszkodva
fantáziájában nyer árnyalt, részletes és élő
képi világot, úgy a tele-vízió is rendelkezik
ilyen ösztönző erővel. A különbség annyi,
hogy az élő embert színész teszi egyszerivé
és konkréttá, s a külvilághoz is vannak
„vázlatok". Így bár az olvasó teljesítménye
a nagyobb, de hogy a televízió - mint sokan
állítják, - passzivitásra nevelné nézőit,
vitatható.

Még egy, látszólag jelentéktelennek tűnő
részkérdés szót érdemel. Nem hisszük, hogy
a televíziós művészet önállóságát az
adaptáció háttérbe szorításával kellene
kivívni. Igaz, hogy az egyenesen
képernyőre szánt művek már születésük
pillanatában keresik a képernyőn való
kifejezhetőség lehetőségeit, de a színpadi
művek vagy az irodalom alkotásai közt



is fellelhetők azok, amelyek öntörvényű
televíziós alkotássá válhatnak. „Eredeti"
lehet minden olyan alkotás, amely képes
azt a sajátos közelséget megteremteni a
művészi valóság és a nézők között, amit a
televízió intimitása lehetővé tesz.

Ha megpróbálkozunk meghatározni a
televíziószerűség alapkritériumát, végül is
oda kell jutnunk, hogy „originál" te-
levíziós műveknek tekinthetünk minden
olyan alkotást, amely a képernyőn nyeri el
legteljesebb hatását.

Ennek az egyszerűen megfogalmazható
törekvésnek látszólag ellentmond a világ
valamennyi televíziójának egyre nagyobb
mértékű filmgyártása, mégpedig olyan
filmek tömeges termelése, amelyek nem
technikájukban különböznek a tévé-
játéktól, hanem műfaji vonatkozásaikban.
Westernek, amelyekben egyáltalán nem az
emberi arc „tájain" barangol a kamera,
krimik, amelyekben igazán nem a
költészetté emelkedett szó az uralkodó...
Úgy hisszük, ezek az ipari termékek
azonban semmiképpen sem alkalmasak
arra, hogy a televíziós művészet esztétikai
törvényszerűségeinek gyakorlati alapját
nyújtsák. S bármennyire is a televízió
számára készülnek (tévésorozatok, krimik,
kalandfilmek), valójában ezek csak
televízión továbbított kommerszfilmek, a
szórakoztató ipar különböző színvonalú,
szükséges vagy szükségtelen termékei,
melyek egyszerűen felhasználják a
televíziós technika nyújtotta
lehetőségeket, hogy a fogyasztóhoz
eljussanak.

A fentieket természetesen a művészi
siker ideológiájának is lehet nevezni.
Annyi azonban bizonyos, hogy a tele-vízió
jövendő esztétikája csak a képernyőre
került televíziós csúcsteljesítmények
törvényszerűségeinek általánosítása után
születhet meg.

ÖRKÉNY ISTVÁN TÓTÉKJÁT

az újvidéki Szerb Népszínház Boda Markovic
rendezésében mutatta be. A dráma a kritikus
szerint rendkívül jó előadásban került a
közönség elé. Különösen az első részben
sikerült a színészeknek és a rendezőnek
egyensúlyt találni tragikum és komikum
között, Örkény eredeti elképzeléseinek
megfelelően.

Magyar Szó, 1969. december 13.

négyszemközt

FÖLDES ANNA

Bábok és emberek

Beszélgetés Szőnyi Katóval

Megszoktuk, természetesnek tartjuk,
hogy az Állami Bábszínház a színházi
program végére szorul. Ezt kívánja a
műsorszerkesztés logikája, a színházak
írott, íratlan protokolltörvénye is. Es
mégis, mostanában mintha megbomlott
volna ez a közvélemény tudatában meg-
merevedett hierarchia. Természetesen nem
a napi- és hetilapok színházi műsorában,
hanem inkább a kritikában, a szakma
tudatában és a magyar színház nemzetközi
hírnevében is. (Erre vall, hogy végre egy
színház, amely nem panaszkodik, sőt
szövetségesének tekinti a kritikát. De
talán még meggyőzőbb bizonyíték ennél,
hogy az Állami Bábszín-ház az egyetlen
színházunk, amely 196o óta rendszeresen -
és eredményesen - szerepel a profiljának
megfelelő nemzet-közi fesztiválokon.)
Előbbre rukkolt rangban, figyelemben az
Állami Bábszín-ház, s ma már ott tartunk,
hogy ha „exportképes" magyar színházról
beszélünk, elsők között kerül említésre ez
a mind-össze két évtizedes múltra
visszatekintő együttes.

Az Állami Bábszínház történetében
egyébként a tavalyi volt a visszatekintés
éve. Létük huszadik évfordulóján szám-
vetéssel, statisztikával, kiállításokkal ad-
ták hírül, hogy a majd félezer helység-

ben játszó színház a századik premierjéhez
közeledik, hogy évente, a tizen-nyolc-húsz
repertoárdarabból és öt-hat új műsorból
majd másfél ezer előadást tart. Ezek a
statisztikák azóta elavultak: ez az a
színház, ahol évente növekszik a
nézőszám. Nem avult el azonban az ünnepi
számvetés elvi része - a saját törvényeit
felfedező és annak szellemében újjászülető
színház útkereső programja. A fejlődés
ütemére jellemző, hogy szinte minden
emlékezetes bábsiker - a Szentivánéji
álomtól Benjamin Britten új operájáig - az
utolsó fél évtized termése. Az 1964-es
Shakespeare-évforduló után került
bemutatásra a két Bartók-balett, a
Petruska, azóta került a Bábszínház szer-
zőinek névsorába Brecht és Beckett,
Mrozek és Dürrenmatt.

A legutolsó nagy sikerű bábpremier,
Britten A pagodák hercege című bábpan-
tomimjének bemutatója voltaképpen csak
ürügy és alkalom, hogy elbeszélgessünk az
utolsó évek tapasztalatairól és a sajátos
profilú színház aktuális problémáiról
Szőnyi Katóval, az Állami Bábszínház
főrendezőjével.

Hiába szándékozom eltérni a sablontól, a
hagyományok erősebbek: beszélgetésünk
mégis a színház múltjával kezdődik.

- A bábszínház fejlődése, nem hazai
sajátosság. Azt tapasztaljuk, hogy az egész
világon, de különösen Közép-Európában, a
szocialista országokban előre-tört a műfaj.
Gyökerei a két világháború közötti
korszakra nyúlnak vissza, ami-kor főként
az írókat és a képzőművészeket vonzották
az ősi emberszimbólumok színházának
modern lehetőségei. A kis körökben
viruló, nagyrészt avantgarde
háziszínpadok mellett megnőtt a paraszti
és vásári bábjáték hagyományait folytató
vándortruppok jelen-tősége, Kemény
Henrik népligeti törekvéseinek a súlya. A
fokozódó társa-dalmi elnyomás
korszakában az élettelen bábuktól
valahogy többet eltűrtek, mint az élő
emberektől. Vitéz László bábunokái
szabadabban vagy legalábbis
szabadszájúbban kritizálhattak, inkább
kifejezhették a tömegek elégedetlenségét,
könnyebben módot adhattak a nézők ple-
bejus igazságérzetének diadalára.

- A második világháború utáni fel-
lendülés kétségkívül a szocialista orszá-
gokban volt a legerősebb. Annak idején
nemcsak az Eszterházyak báboperája,
hanem a vásári bábszínház is felnőttszó-
rakozás volt. A háború után viszont elő-




