
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-
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térbe került a bábszínház felmérhetetlen
pedagógiai hasznossága. Ízlésnevelő és
szórakoztató funkciója kézenfekvő volt,
de személyiségnevelő hatásával akkor
kezdtek - kezdtünk - komolyan foglal-
kozni. Magyarországon ennek a törek-
vésnek a jegyében jött létre a Mesebar-
lang, 1947-ben.

 Felnőtteknek ebben a periódusban
nem is játszott a Bábszínház?

 A felnőtt bábjáték újjászületése 1950
körül ment végbe, és a szocialista világban
elsősorban Obrazcov nevéhez fűződik.
Egyfelől ő adott művészi rangot a
bábszínháznak, másfelől pedig példát - azt
hiszem minden együttesnek - a maga
felnőtt-, esztrád- és varietémű-sorával. Az
Obrazcovék ihlette hazai Sztárparádék -
paródiák - mindenütt hatalmas sikert
arattak, és több színházban azóta is
műsoron vannak.

 Tapasztalataim szerint az ilyen-fajta
paródiák és a giccset szatirizáló műsorok
tömegsikere Janus-arcú jelenség. A
közönség egy része élvezi azt, amit a másik
rész - és a műsor koncepciója - kinevet.

 Kétségtelen, hogy ilyen jelenség is
volt. De azért is szerettünk volna ki-lépni
ebből a paródiakeretből, mert az ötvenes
évek végén már foglalkoztatott bennünket
a bábszínház saját törvényei-nek keresése.
Egyre többet vitatkozunk arról, hogy az
emberutánzás szakaszából el kell jutnunk
egy más világ teremtésének igényéhez.
Kezdtük sejteni, hogy a bábszínház nem
egyszerűen a színpad és a szereplők
méreteiben különbözik az „igazi"
színháztól.

- Mit jelentett ez a felismerés az Állami
Bábszínház gyakorlatában?
 Elsősorban azt, hogy meg kellett

tanulnunk más dimenziókban gondol-
kodni. Tehát nem rövidebb történetekre
kellett specializálódnunk, nem a le-
kicsinyített embert és emberi környezetet
ábrázolnunk, s főként pedig nem
szorítkozhatunk programszerűen a kis
problémák taglalására.
 Miért, volt ilyen törekvés is?
 Volt. A sikeres kabaréműsorok,

akárcsak az igazi kabaréban, nálunk is
sokszor ebben a jegyben születtek. Már
ami a problémákat illeti. De létezik
Salzburgban egy kitűnő bábszínház, amely
Mozart-operák előadásával vált híressé.
Ebben az operában minden olyan, mint az
igaziban - csak a méretek mások. Mi ezzel
szemben tudatosan arra törekedtünk, hogy
korszerű gondolatokat fejezzünk ki, a
magunk sajátos eszközeivel.
 Ez programnak kissé általános.
 Nem vagyok a szavak embere, az

elméleti megfogalmazásnál jobban vonz,
talán mert jobban értek hozzá, a gya-
korlat. Ami a korszerű gondolatok ki-
fejezését illeti, gondolom, hogy céljaink
tartalmukban nem különbözhetnek az élő
színházétól. Ami sajátos: az a ki-fejezés
módja. És itt abból indultunk ki, hogy a
bábszínház elsősorban látványos
művészet. Mi csak azt a gondolatot tudjuk
meggyőzően tolmácsolni, amit - akciókkal
vagy kivetítve - lát-hatóvá lehet tenni.
Erősségünk a holt anyag
megelevenítésének sajátos varázsa és az,
hogy a reális és irreális a mi

színpadunkon homogén lehet. A báb-
színpadon az embert körülvevő valóságos
világ és a gondolatok egyforma módon
realizálódhatnak. Amikor mi az emberi
lélek eldologiasodásáról, fetisizálódásáról
beszélünk, nem szabad elfeledkeznünk
arról, hogy csak nekünk van arra módunk,
hogy az embert nyílt színen tárggyá
változtassuk. A gondolat, hogy bizonyos
erők hatására az ember elveszti önmagát,
hogy akaratlan bábbá válik - nálunk tárgyi
realitás is lehet. Természetesen motiválja
ezt, hogy a mi hősünk bábu, azaz az ember
vagy bizonyos emberi vonások,
tulajdonságok szimbóluma. A bábhős
megjelenítése sem jellemrajzban, sem
külső megformálásban nem lehet
túlságosan részletező. A bábuk
drámájának pedig általában olyan
általános helyzetet, maga-tartást kell
kifejezni, amivel majdnem mindenki
azonosulni tud. Ebből következik, hogy a
bábszínházra igazán alkalmas műveknek
valamilyen általánosítható emberi
tanulsággal kell rendelkezniük. A Fából
faragott királyfi senkire sem hasonlít, de a
küzdő ember jelképeként egyetemes
igazságok hordozója. A bábszínház
művészi formanyelve megköveteli a
stilizálást, és rákényszeríti művelőit arra,
hogy a részleteket elhanyagolva, a
lényeget keressék.
 Ennyiben az ősi bábjáték hihetetlenül

modern művészet.
 Feltétlenül az. Nem véletlen, hogy

olyan szoros kapcsolata van az ugyan-
csak a lényegre szorítkozó, a részleteket
elhanyagoló, szükségképpen tömörítő,
modern képzőművészettel. Hogy a báb-



színházak Európa-szerte eredményesen
kísérleteznek az abszurd drámák elő-
adásával. Hiszen a végletes helyzeteket
ábrázoló, a jellemábrázolást másodla-
gosnak tekintő, tételszerű művek meg-
elevenítésére a bábszínpadnak minden
eszköz a rendelkezésére áll. És az elő-
adás is aláhúzza a parabolák parabola
jellegét, az abszurd helyzet abszurditását.
 Végeredményben milyen elvek alap-

ján választódnak ki az előadásra kerülő
művek a bábszínházban?
 Minden darab, tehát a gyerekmű-sor

kiválasztásánál is keressük a saját
színházunk profiljába illő bábszínházi
többletet. Nem elégszünk meg a pe-
dagógiai céljainknak megfelelő, általános
és örök erkölcsi mondanivalók is-
métlésével - a jó legyőzi a rosszat -,
hanem igyekszünk ennek konkretizálása
során újat mondani a gyereknek. És né-ha
gyerekelőadásokon sem csak a gyereknek
szól ez a bizonyos, középpontba állított

mondanivaló. Például a Tündér Lalában
az, hogy a jó ügy érdekében sem szabad
hazudni. Amikor a báb-játékbeli anyuka
gyermeke csínytevését fedezve hazudik,
tragikai vétséget követ el, amiért
bűnhődnie kell. A hazugsággal elveszti a

jogát az uralkodásra. A Gulliver
bemutatásával nemcsak egy
gyerekszínpadi sikerdarabot akartunk
eljátszani, hanem megpróbáltuk Swift
művére támaszkodva megértetni a gye-
rekekkel, ha nem is a fasizmus termé-
szetrajzát, de a törpe gonoszok diktatú-
rájának veszedelmét. A felnőtt darabok
kiválasztásánál a rendezői mondanivaló,
koncepció kialakítása természetesen bo-

nyolultabb. A sárkány előadásánál arra
törekedtünk, hogy Svarc meséjével kife-
jezzük a művészet kritikáját is: miféle

nép az, amelynek minden mindegy, csak
szolgálni akar, amely a maga tehetetlen-
ségével szinte kihívja, igényli a zsarno-
kot. Más eszközökkel, de rokon gondo-
latok kifejezésére törekedtünk a Strip
tease-ben is, ahol a külső hatalomtól való
szorongás bemutatása egyben kritika azok
felett, akik egy misztikus hatalom
valóságos vagy képzelt fenyegetésének
hatására szó nélkül hajtják nyakukat a
bárd alá.

 A bábszínpad ezek szerint ugyanazt a

realitást fejezi ki, sőt ugyanazt az aktuális
társadalomkritikát is, mint az élő színház,
csak elvontabb eszközökkel.
 Az absztrahálás nálunk a gondolat

ütőképességéhez tartozik. A jelkép soha
nem lehet naturalista. Nálunk úgy kell a
nézőt elriasztani valamitől, hogy maga a
látvány - a műalkotás - soha nem
taszíthat. Az absztrahálás mértéke persze
függ a műtőt és a közönségtől is.
Gyerekdaraboknál sokkal közelebb ma-
radunk a konkrét valósághoz, naturáli-
sabbak a bábuink is, de azért ott is tá-
maszkodunk a gyerekek fantáziájára.
Támaszkodunk rá és serkentjük! Ugyan-
akkor nem szakadhatunk el a nézőtől.
Elvont gondolatokat elvont képekkel nem
lehet megeleveníteni. Ha mi egy részeges
figura testét borospalackkal jelenítjük
meg, a nézőnek rögtön kapcsolnia kell,
hogy egy kétlábon járó borosflaskót lát.
Egyébként mi értelme volna a palacknak?
Persze mi magunk is lemérhetjük, hogy
az évek és talán az előadások élményének
a hatására is mennyire megizmosodott a
nézők fantáziája. Könnyebben követik a
tervezők ötleteit, gyorsabban kapcsolnak.
De azért a döntő mindig az, hogy a
rendező és a tervező megtalálja az
absztrakció-

nak azt a maximális lehetőségét, amelyet a
néző még külön magyarázat nélkül be tud
helyettesíteni, önmaga számára
konkretizálni tud. Sokszor tapasztaljuk azt
is, hogy például egy teljesen stilizált
mozdulatsorba beillesztve megsokszoro-
zódik egy naturális, anatómiailag pontos
mozdulat drámai súlya.
 Beszéltünk a múltról és a jelenről. Mi

a Bábszínház jövője?
 Erről tudok a lehető legkevesebbet

mondani. Elsősorban azért, mert pontosan
tudom, hogy tíz évvel ezelőtt én magam is
csak legyintettem volna arra, amit azóta
megcsináltunk. Nonszensz-nek tartottam
volna, hogy valaki Brechtet vagy
Shakespeare-t rendezzen - bábukkal. Most
pedig éppen a Vihar bábszínházi
lehetősége foglalkoztat. Nem olyan régen
még tartottuk magunkat például ahhoz a
szabályhoz, hogy csak olyan darab
játszható el bábszín-padon, ami
nagyszínpadra nem való. Ez a szabály ma
már - a mi programunk is mutatja -
megdőlt.

(Lehet, hogy a műfaj törvényeinek a
dinamizmusa, pontosabban az ehhez való
alkalmazkodás a Bábszínház kor-
szerűségének és nemzetközi sikerének egyik
titka?! Attól tartok, élő színházaink közül
nem mindegyik mondhatja el, hogy az
utolsó öt évben megvalósította azt, amire
tíz évvel ezelőtt csak legyintett volna. Sőt,
ellenkezőleg: számtalan korrekt-középszerű
produkcióról azt érezzük, tíz évvel ezelőtt
jobban tetszett volna. A Bábszínház művé-
szei viszont érezhetően jelen időben él-nek.
De térjünk csak vissza a jövőhöz.)
 Tehát a jövő bábszínházának nin-

csenek áthághatatlan törvényei?
 Bizonyára vannak. Csak óvatosabbak

vagyunk a megfogalmazásukkal. Ma úgy
érzem, hogy a Hamletet a maga belső
drámaiságával nem játszhatjuk el. De ki
tudja, mit hoz a jövő? Mit hoz egy
zseniális rendező? A lehetőségek út-ját
nem lehet elméletileg lezárni.
 A Bábszínház elég sokat szerepel

külföldön. Megfordult Párizsban, Lon-
donban, Varsóban, Bécsben és Buka-
restben, Moszkvában és Münchenben, s
mint hallom, rövidesen újra Lengyelor-
szágba készül. A sikerekről egész kötetnyi
kritika ad számot. Ez jogosít fel arra, hogy
megkérdezzem: van-e az Állami Bábszínház
együttesének, művészetének nemzeti stílusa,
jellege?
 Legszívesebben egy óhajtással fe-

lelnék. Éppen a nemzeti jelleg hangsú-
lyozása megkövetelné, hogy végre egy

GULLIVER LILIPUTBAN (BÁBSZÍNHÁZ) GULLIVER: RÁTONYI RÓBERT
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rangos magyar író alkotásával léphessünk
nemzetközi porondra. Ehhez azonban
drámára, műre lenne szükségünk! Zenében
büszkék lehetünk és nagyon sokat
köszönhetünk Bartóknak. Legfőbb
törekvésünk: méltóvá válni produk-
ciónkban az ő zenéjéhez. Gyerekdarabjaink
a legjobb magyar ifjúsági írók műhelyéből
kerültek ki. Játszottunk Tersánszky Józsi
Jenőt, Jékely Zoltánt, Szabó Magda,
Kardos G. György meséit. Évek óta
keressük felnőtteknek szóló műsortervünk
előkészítésénél is a kapcsolatot, a témát, de
valahogy eddig nem volt szerencsénk.
Meglehet, a magyar dráma általános
helyzetét érezzük, és talán az anyagi
ösztönzés sem megfelelő ...

Ami a játékstílus nemzeti jellegét illeti,
a külföldi kritikák általában elő-

adásaink telítettségét, dinamizmusát, a
magyar temperamentumot emelik ki. De
lehet, hogy ebbe a közhiedelem, a rólunk
kialakult általános kép is bele-játszik.
Legalábbis mi mindiga darabnak megfelelő
ritmusra, dinamikára törekszünk. De nem
lehetetlen az sem, hogy bábszínpadi
koncepciónk mozgás-centrikus jellege hat
így a nagyvilágban. Európa-szerte vannak
képzőművészeti fogantatású bábszínházak,
tervezői és irodalmi színpadok. Nálunk --
talán az együtt dolgozó művészkollektíva
szerencsés sokrétűsége következtében -- a
szín-padi megjelenítés áll az előadás
közép-pontjában: tehát a mozgás! A
mozgás a mi előadásainkban nem dekoratív
gesz-tus, hanem magának a drámának a ki-
fejezése. És ez nemcsak a báb mozdulatára
vonatkozik, hanem a háttér, a

színek változtatására is. A filmen kívül
kizárólag a bábszínpad tudja a mozgás, az
arányok változtatása révén módosítani és
értékelni az ember és környezete viszonyát.
Ha megnő a hős, vagy ha eltörpül - annak a
gondolat szolgálatában kell történnie. Ha
van az általam rendezett előadásoknak
egyéni stílusa, akkor az talán éppen a
képek drámaiságában, a beszédnek és a
látványnak mozgásként való' felfogásában
fejeződik ki.

- Ez k izár ó la g a r en de ző i k o n c e p c i ó n
múlik?

- Semmi esetre sem. Alapfeltétele a
tervezővel való együttműködés. Egy-egy
előadás alkotófolyamata hetekkel meg-
előzi a próbákat. Együtt hallgatjuk a zenét,
vagy olvassuk a drámát - addig
töprengünk, amíg a szemünk előtt meg-
elevenedik valami. A színházi rendező
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