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Még mielőtt igazan fölment volna ra, a játszó
személyek egyike egyszer csak lelép a
színpadról, s szerényen félrehúzódva kezdi
figyelni iménti társait. Aki eddig a közönséggel
szemben állt, lassan megfordul, hogy gyors
kattintásokkal és villantásokkal létrehozzon va-
lamit, amit maga helyett mutathat majd meg
ugyanannak a közönségnek. Bár soha nem
volt színész, Féner Tamás a színpadról
érkezett a színpad elé (sokszor mögé, mellé,
fölé is). A Madách Gimnázium
önképzőkörében Kézdy György mellett őt is
rendezi Lengyel György - hiszen iskolatársak.
S ahogyan a másik kettő, Féner is
munkahelyül választja a színpadot, bár nem
ugyanazt az oldalát.

Fotós pályája 1957-ben indult a Pest
Megyei Hírlapnál, néhány hónappal ké-
sőbb a Film Színház Muzsika munkatársa,
és az is marad majd harminc éven át,
amikor az induló Képes 7 képszerkesztője
lesz. Ettől kezdve mind kevesebbet foglal-
kozik színházi fotózással, sőt legutóbbi
sorozatain eleven emberrel is csak el-
vétve találkozhatunk.
 Miért fordult el a színháztól?
 Nem fordultam el, és a színház sem

tőlem. Nézőként változatlanul gyakran
visszajárok. Képszerkesztői tapasztalataim
azonban azt bizonyítják, hogy a szín-
Vass Éva és Psota Irén a Magyar Elektra Ma-
dách színházi előadásában

házi fotót mint műfajt vagy funkciót lassan,
de biztosan felőrölte a technikai fejlődés.
Az igazi színházi fotó fekete-fehér volt. Az
olvasóközönség azonban színes képeket
követel, ám a lapok hosszú átfutása miatt
jó, ha ezek a bemutató után három-négy,
de sokszor csak több héttel
megjelenhetnek. Így elveszítik azt az aktu-
alitást, amelyet szintén joggal vár el a
néző-olvasó. A technikai szakadékot
egyelőre nem sikerült áthidalnunk. Van
értelme akkor megmutatni egy-egy elő-
adás képeit, amikor már a másik, harma-
dik produkcióra figyelünk?
 Ez mindjárt felvet egy fontos kérdést,

azt, hogy tulajdonképpen kinek készül a
színházi fotó? A közönségnek? A
színésznek és a színháznak? Vagy saját
életműve részeként magának a fotósnak?
 A színházi fotó funkciója szerintem

ugyanaz, mint az írott kritikáé: hidat kell
építenie a művész és a közönség között.
Azokat a lapokat, amelyekben kritikák és
mellettük színházi fotók ma még egyálta-
lán megjelennek, szerkesztőik, saját
állításuk szerint, a közönség számára
készítik. De azért mindannyian tudjuk, mert
naponta tapasztaljuk, hogy a lapcsinálók
közben sokszor a színházi szakma felé
kacsingatnak. A magam részéről nem tu-
dok egyetérteni azzal a kritikusi szemlélet
tel, amely a kritikában a néző tájékozta-
tása helyett a produkció alkotóival és
résztvevőivel vitázik, a sorok között vagy

nyíltan nekik üzen, mellettük vagy ellenük
taktikázik, s közben egyre kevesebb teret
szán az elemző értékelésnek.
 Bár egy mutatós fotó sokat sejtethet az

előadás hangulatából, intenzitásából,
élményszerűségéből, ha csak a csúcspon-
tot ragadja ki, félrevezető is lehet. Aligha
tárgyilagos az a kép, amelyik csupán az
egyetlen átélt gesztust, csak a kevés igazi
pillanat valamelyikét ragadja meg, vagy
amelyik a fotón megjelenő látvány kedvé-
ért esetleg vizuálisan átértelmezve adja
vissza a valóban látható minőségeket...
 Az, hogy egy rossz előadásról jó fotó

készüljön, technikailag természetesen le-
hetséges. Attól, hogy a színpadon nincse-
nek valódi érzelmek, a konfliktusoknak
nincs mélységük, és gyengén ábrázolják a
jellemeket, az előadásról készült kép kelt-
het ellenkező látszatot. Az újságíróiskolá-
ban gyakran tanácsoltam a hallgatóknak,
hogy ha nincs más ötletük, legalább hasz-
náljanak nagylátószögű objektívet, az
eredmény garantáltan úgy fest majd,
mintha igazi kép lenne. De egy adott
látványból még ezer és egyféleképp ki-
hozhatom a maximumot, vagy akár bele-
vetíthetem azt, ami benne sem volt. Ha
például a földön fekvő szereplőt felülről
fényképezem, esetleg izgalmas, meghök-
kentő képet kapok. Csak éppen ez a kép
nincs benne az előadásban, hiszen a néző
egészen mást lát onnan, ahol ül. Nagyon
egyszerű és szinte mindig drámai hatást
kelt az is, ha az ember a tér mélységét
használja ki. Exponálhat a fotós úgy, hogy
árnyalt lesz az arc, kijön minden vonás, sőt
pórus, de a háttér feketén mosódik össze.
Kiemelhetem a mellékszereplőt azzal, hogy
rá állítom be az élességet. Amivel - és ez
csak megfogalmazás kérdése -
gyakorlatilag eltüntethetem a főszereplőt a
képről. Holott a valóságban ő is ott van a
színpadon, hiszen a néző számára elvileg
a színpad egésze egyformán éles. De az is
igaz, hogy a néző szintén elidőz egyes
részleteken, és lehet, hogy egyetlen arcki-
fejezésre élénkebben emlékszik majd, mint
az előadás egészére. Van-e jogom
irányítani a tekintetét, és előírni számára,
mire kell vagy kellett volna figyelnie? Az
igazi kérdés tehát nem az, hogy lehet-e,
hanem hogy szabad-e rossz előadásról jó
fotót készíteni. Amióta fotós vagyok, rá-
gódom ezen a kérdésen, és harminc év
alatt sem tudtam véglegesen lezárni ma-
gamban.

- Főlteszem) hogy a produkciók nagy és
kevésbé nagy, jellemző és kevéssé
karakteres pillanatainak kiválasztásához



SUMMARY

alkalmas előkészület lehet a próbafolya-
matok ismerete, a műhelymunka tanul-
mányozása. Ez szinte külön műfaj a szín-
házi fotón belül, és önhöz mindig közel állt.
 Valóban vonz a színfalak mögötti vi-

lág, a „csinálás" folyamata. Érdekes mó-
don egy hiány játszott egy egész fotós-
nemzedék kezére abban, hogy ezt az ér-
deklődést szabadon kiélhesse. A lapoknak
riportokra van szükségük, ám az ötvenes
évek végétől gyakorlatilag a hetvenes évek
közepéig a húsbavágó, komoly prob-
lémákat érintő riportoknak, a társadalom
nagy konfliktusaira ráközelítő szociofotó-
nak nem kedvezett a politikai légkör. így
válhatott erőteljessé a maga kváziriportja-
ival a kulturális és sporttémájú fotográfia,
benne a különféle műhelysorozatokkal. De
annak ellenére, hogy a színfalak mögötti
történések nemcsak engem, hanem a
közönségét, az olvasókat is mindig ér-
deklik, hiba lenne ezeket a képeket igazi
riportfotóknak tekinteni. Preparált világban
készülnek, és amit megmutatnak, az
inkább esetleges, mint egyedi. Ugyanakkor
- és a jó műhelyfotón ez tükröződik is - a
színfalak mögött rendkívül nagyok a
feszültségek, és közvetlenül érezhető, mi-
lyen esendően születik meg az a valami,
amit majd szerencsés esetben értékként
őrizhetünk meg magunkban.
 Mint tisztelője, talán barátja is, sok

felvételt készített Gábor Miklósról, például
az 1962-es Madách-beli Hamlet vagy
ugyanott később a III. Richárd előadásain.
Újra megnézve ezeket a képeket, szá-
momra teljesen világos, hogy ön és én,
persze még gyerekként, nem ugyanazt az
előadást láttuk. Bár máig pontosan előttem
van Gábor mindkét figurája, alakitásának
politikai töltését, tett mivoltát csak jóval
később, és éppen az ön képei nyomán
ismertem föl. És ehhez nem a fotók
pátosza segített hozzá, hanem az alakítá-
sé, amelynek pátoszát a fotó éppen saját
műfajának pátoszától mentesen, majd-
hogynem szárazon adja vissza.
 Azt hiszem, újra az előbb már említett

morális konfliktushoz jutottunk vissza.
Egészen biztos, hogy hosszabb távon csak
a tárgyilagos, saját technikai bravúrjait
nem csillogtató és minden manipulációtól
mentes kép marad hiteles a színház-
történet szempontjából. A pontosság és a
lényeglátás azonban két különböző dolog.
Nagy bizonyossággal lehet pontos
színházi képet készíteni például arról a
helyről, ahonnan a rendező az előadást
megrendezte. Soha nem volt kétséges,

hogy például Vámos László bármelyik
rendezését korrekten le lehet fotografálni a
rendezői jobb oldal harmadik sorából
négyes blendével és hatvanaddal. A ren-
dező szemét követő tárgyszerűség azon-
ban egysíkú, unalmas, látványban szegé-
nyes képek tömegét eredményezné. Hi-
szen még a képkivágás is adott: a teljes
színpadkép. Ugyanakkor a kiemelés, a
ráközelítés egy-egy arcra, gesztusra,
amint azt előbb leszögeztük, egyfajta bea-
vatkozás. Jó és talán maradandóan érvé-
nyes kép valószínűleg akkor születik, ami-
kor a fotósnak sikerül ráéreznie, hogy az
adott előadásban mi a valóban kiemelke-
dő, ha úgy tetszik, a reprezentáns részlet,
mozdulat, beállás, amelyben a produkció
lényege a képlet tömörségével jelenik
meg.

Ahogyan a kritikának, a színházi fotónak
is két alapvető működési mechanizmusa
van: tájékoztathatja az adott előadásra
még csak készülőket arról, hogy mit fog-
nak látni, vagy visszaigazolást ad az élmé-
nyekről azok számára, akik már látták a
produkciót. A részletek kiemelésében, a
darab súlypontjának megtalálásában
mindennél többet segít a próbafolyamat
ismerete. Emellett természetesen az is
fontos, hogy a fotós fölkészüljön a mun-
kára, és még mielőtt egyáltalán beteszi
lábát a színházba, megismerje a darabot
és a szereplőket. Ezt az elvet sokszor
reménytelenül állítottam követelmény-ként
a munkatársaim elé. Viszont mindig
élmény volt, ha egy-egy próbán többed-
magammal dolgozva, a fényképezőgépek
a nézőtér különböző pontjain tizedmásod-
percre pontosan, ugyanannak a jelenet-
nek ugyanannál a pillanatánál, a színész-
nek szinte azonos lélegzetvételénél, egy-
szerre kattantak, persze anélkül, hogy előt-
te összebeszéltünk volna.

Féner Tamás: Gábor Miklós mint
lll. Richárd

Ködből kibontakozó páncélos figura; félelmet
keltő, torz és magányos alak. Richárd a

bosworth-i csatatéren, a végső leszámolás
előtt. A jelenet teátrális, egyszersmind

filmszerű; a shakespeare-i Nagy Mechanizmus
működésének megállított pillanata.

Péter P. Müller: Hungarian Playwriting - After
Örkény
If István Örkény, deceased in 1979 was the
representative playwright of his period, this
essay now introduces and evalutes the princi-
pal tendencies of Hungarian playwriting in the
„post-Örkény" period.
Dezső Kovács: Dangerous Relationships
A review of Anna Karenina Station, a free
adaptation by young Hungarian author András
Nagy of Tolstoy's novel, performed at Buda-
pest's Radnóti Miklós Theatre.
István Nánay: A Gipsy Girl on the Globe
The review is about another new Hungarian
play, László Marton's version of Carmen, pre-
miered at the Szolnok theatre.
Judit Csáki: Caligula Is Dead
Our critic visited the Hungarian State Theatre of

Kolozsvár ín Transylvania, where a long-for-
bídden play, Caligula's Procurator by local
author János Székely could be at last revived.
Andrea Stuber: Eszenyi and Co.

Mihály Eisemann's popular operetta, Peterthe
Hapless has been revived at Budapest's Co-
medy Theatre. Our critic appreciates partícu-
larly actress Enikő Eszenyi in the soubrette role.
Tamás Tarján: A Messy Job
A review of Ghetto, the world-famous play by
Israeli author Joshua Sobol, performed at Bu-
dapest's Madách Theatre.
Judit Szántó: The Moment of Truth on the
Stage

We publish an interview with Joshua Sobol
who was present at the first night of his play.
Arie Zinger: Antisemitism as a Stimulus This
is a conversation with noted German
director Peter Zadek about his persona) vision
of the play Ghetto.
Péter Molnár Gál: The Restless Hero
An essay about five famous Hungarian actors,
whose looks and manners were typical for the
tastes and attítudes of the sixties.
Tadeusz Kantor
In honour of the 75th birthday of the great
Polish artist and man of theatre we publish two
of his poetic sketches - lt Must Be Saved From
Oblivion and / Shall NeverReturn Here - and an
essay by Nina Király, entitled The Ulysses
From Cracow.
The Present Theatrical Situation in the GDR
Underthis heading we publísh th ree
contributíons: an article by theatre crític
Ingeborg Pietzsch - Thus !t Was - How
Shall !t Be? -, Christoph Müller's report
about A Femme Fatale From East-Berlin,
and Patrík Landolt's interview with the
famous playwríght Heiner Müller (The
Chasm ofPolitics).
A Round in Veszprém
Background information and interviews about

the recent manageríal crísís in Veszprém's
Petőfí Theatre.
Judit Acsay: The Ethics of Photography

A conversation with well-known theatre pho-
tograph Tamás Féner.


