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Névsor a paraván mögött

A Magyar Nemzet 1976. november 9-i
számában Fekete Judit majd' kéthasábos
kritikát írt a kolozsvári Bábszínház
vendégjátékáról, a Karnyóné előadásáról.
Bírálatában többek között néhány báb-
színész alakításáról részletesebben is írt, s
volt, akiről kicsit elmarasztalóan. De nem
erről volna szó tulajdonképpen, hanem
inkább arról, hogy sokan a budapesti
Állami Bábszínház tagjai közül, ahányan
csak olvasták az előbb említett bírálatot,
így sóhajtottak: „Vajha már egyszer a mi
alakításainkról is legalább ennyire
részletesen írnának színikritikusaink !" ...
„Ne csak a nevünket írnák le sorjában, a
legtöbbször a tapintatosnak tűnő
ábécérendben!"... Oly-kor megesett, hogy
egy-egy már elkoptatott jelzőt is kaptunk,
mint például: „bájos", „bumfordi",
„groteszken mulatságos", „tündéri" stb.
Meg-megemlítették; hogy X „virtuózan
mozgatott", Y pedig „plasztikusan
mozgatott" stb. Hogy valakiről egy vagy
több mondatot is írtak volna, az immár
csaknem harminc esztendő alatt alig
fordult elő, pedig a sajtót mindig nagy
figyelemmel kísértük.

Egy pillanatra sem irigyeljük el a
kolozsvári Bábszínház igen tehetséges
művészeitől a behatóbb kritikát, az el-
ismerést, a bőséggel mért őszinte dicsé-
retet. Mi sem reklámot akarunk magunk-
nak, hírverést, avagy majdan bekeretez-
hető dőlt betűs dicshimnuszokat. Csak
egyet szeretnénk: hogy új produkcióink
nyomán, a budapesti Állami Bábszínház
színészeiről is elemzőbb, behatóbb, rész-
letes bírálatokat írjanak napilapjaink,
hetilapjaink s alkalmasint egy-egy fo-
lyóiratunk is. Legalább a főbb szerep-
lőkről, bár sok esetben az epizodisták is
megérdemelnék a figyelmet. Talán fölös-
leges hangsúlyoznom, hogy ezzel mek-
kora segítséget kaphatnánk. Tudjuk
valamennyien, hogy a játékunkat esetleg
elmarasztaló kritikát is megértéssel kell
fogadnunk, a tanulságokat le kell vonnunk
belőle. Hadd idézzek itt Vörösmarty
Mihály egyik nevezetes bírálatából: „...Itt
levő színészeink arról dicséretesek, hogy
örömest tanulnak, s a jó

szándékú észrevételeket még akkor is
szívesen fogadják, ha nem kedvezők..."

Miért is rólunk „egész nyíltsággal, bátran"

szólhatnak!
Sokan vagyunk a budapesti Bábszín-

házban, akik évtizedeket töltöttünk el itt, s
nemegyszer tapasztalhattuk, hogy
színházunk művészeti vezetői siettek
elismerni egy-egy jó vagy éppenséggel
kiemelkedő alakítást. Magasabbról is
jutott elismerés, hiszen érdemes művészen
kívül számos Jászai-díjas van közöttünk.
Igen sokan tudják szakmai körökben, de a
nagyközönség előtt sem ismeretlen dolog,
hogy színházunk társulata - hol egyik
csoportja, hol a másik -mekkora sikereket
arat külföldön, mekkora hírnevet szerez a
magyar színház-művészetnek s benne a
magyar bábművészetnek, Moszkvától
kezdve Firenzén, Kairón, Párizson,
Dortmundon át egészen Havannáig!
Mindez persze sok örömet szerzett, sok
dicsőséget hozott nekünk; s mégis
hiányzik valami. A színészeink
bábszínpadi, a paraván fölött megmutatkozó
alakításairól szóló, szinte egyenkénti, részletes,
beható, elemző bírálat !

Mert mi történt eddig? A kritika
részletesen elismerte, megdicsérte vagy
megbírálta a szerző vagy az adaptálók írói
erényeit vagy hibáit; a bírálók hosszan és
értőn írtak a rendezői koncepcióról, a
rendező munkájának egészéről, bőségesen
méltatták a báb- és díszlet-tervezők
fantáziáját, ízlését, tehetségét, s a
kísérőmuzsika kiváló szerzőivel is
terjedelmesen foglalkoztak. De aztán?
Igen, így volt évtizedeken át: legtöbbször
a bábszínészek polgári nevének egyszerű
felsorolása következett. Megtoldották a
névsort azzal, hogy „jók" voltak, „ügye-
sek" voltak, „virtuózak" voltak. Nevünket,
mint említettem, ábécérendbe szedték,
mert úgy tapintatosabb. Néha-néha
kiemeltek egy-egy nevet, feldíszítették
valamilyen szokványos díszítő jelzővel.
Talán egy kezemen meg tudnám számol-
ni, hogy a csaknem harminc esztendő alatt
kivel vagy kikkel foglalkoztak egy-
néhány mondatban!

Nagyon kérem, senki ne értsen félre,
senki ne gondolja, hogy egy talán
grafomániásnak tűnő bábszínész ujjat akar
húzni a kritikusokkal. Szó sincs róla! Sem
én nem akarom, s egyetlen kollégám sem
akarja kritizálni a kritikusokat! Mi csupán
kérni szeretnénk vala-mit. S a kérés
méltányos, ha nyilvánvaló, hogy a
kritikusok részletes és beható, egyént s
egyéniséget alaposabban figye

lembe vevő bírálatával nagy segítséget
kaphatunk. Ha nem bábszínészekről van
szó, szinte hétről hétre megadják ezt mind
a fővárosi, mind a vidéki színészeknek.
Miért nem tették meg ezt eddig az Állami
Bábszínház színészeivel? S miért ne
tennék meg a jövőben?

Köztudomású, hogy a bábszínház
kollektív játék. Sokkal kollektívebb, mint
az „emberszínház". Sokszor van úgy, hogy
egy-egy bábot (például a Mandarint vagy
a Sárkányt) többen is mozgatnak. Igen, de
a kollektív játékban egyének, sőt,
egyéniségek vesznek részt, s egyéniségek
összjátékáról van szó. Már ezért is
kérhetünk egyénekkel, egyéniségekkel
foglalkozó kritikát s nem kollektív
névsort... Nagyon sokat tehetne a kritika a
bábjáték fejlődéséért, az idősebb
színészekért, de még inkább az induló
fiatalokért. Ha valaki megkérdezne egy
most végző vagy frissiben végzett báb-
színészt: te mit csinálsz a Bábszínházban ?
- könnyen lehet, hogy így felelne (persze
inkább jelképesen): „Fűcsomó vagyok a
paraván szélén." Vagy: „Én vagyok a
repülőszőnyeg." Vagy: „Én vagyok a
pirossipkás kismanó." Az „emberszín-
házra" lefordítva ez annyit jelent, hogy:
„Bejövök bal kettőn, s azt mondom:
»Tálalva van.« Vagy: »A kocsi előállt.«"

(Legalábbis régebben így kezdődött egy
színészi pályafutás.) Ahhoz, hogy a tehet-
séges és reményteljes ifjú bábszínész a
„fűcsomótól" eljusson Kukorica Jancsi
szerepéig, vagy a „repülőszőnyegtől"
Aladdinig, vagy a kismanótól Oberonig, a
kritika részletes, tárgyilagos segítségére is
szüksége van.

Talán nem volna nehéz példákat fel-
hozni, hogy hajdanában, de napjainkban
is, hány és hány színésznek mutatott egy-
egy kritikus alapos bírálatával helyesebb
utat, jobb irányt, magasabb művészi
szempontokat. Miért ne adhatnának a
jövőben a bábszínészeknek is hasonló
támogatást?

Bábszínház nyitotta kapuit. Helye-
sebben: az Állami Bábszínház ragyogó, új
színházépületet kapott, s ezzel, nyilván, új
korszak is kezdődik... 1)e szép lenne, ha
ebben az új korszakban működő régebbi s
újabb generáció újult figyelemmel s új
örömmel lapozhatná fel az újságok
bizonyos lapjait.. .


