
replőjének. A többiek is legalább olyan
fontosak. Az egész, úgy, ahogyan van.

- Ha már ezt említi: komoly gond lehet t t ,
hogy nem láttam a partnereit. Amíg a Viharban
mindenki szinte tökéletes volt, addig a
Kurázsiban sajnos ismét hántónak éreztem a
szintkülönbségeket. Ez alighanem rendezői
hiba is, mert mindenki másképp
játszott, mint Ön, és a szituációk igen-csak„maszatosak"

v o l t a k . Elkentek, ki-
dolgozatlanok. És nem szerencsés a zenei
kíséret play-back-megoldása sem.

- Nyomasztóan kevés időnk volt erre az
előadásra. Két hétig voltunk szín-padon;
ez semmi egy ekkora anyaghoz képest. És
valamennyi színésznek körül-belül ez volt
a nyolcadik premierje ebben az évadban.
Ettől függetlenül én munka közben
nagyon jól éreztem magam.
 Végül is ez a Kurázsi-előadás nem ne-

vezhető kegyetlen bukásnak, s ha úgy érzi, hogy
kipróbálhatott benne valamit, ami izgatta, akkor
már volt értelme...

 Igen, de hogy magyarázzam meg
magának? Ma olyan világot élünk, amikor
csak azt ismerik el, ami sikert arat. Ez még
néhány éve nem így volt. Legutóbb a
televízióban kivágták az Örkény-
emlékműsorbeli nyilatkozatom egy
részletét. Amelyben azt mondtam Ungvári
Tamásnak, hogy ugye emlék-szik még,
maga meg én, és még jó páran azért akkor
is tudtuk, mit ér Örkény, akkor is
beszéltünk róla és a hívei voltunk, amikor
az még nem volt divat. Ma baj van az
értékrenddel. Higgye cl. Ma ahhoz kell
csapódni, arról kell jót nyilatkozni,
amellett kell kiállni, aki sikeres. Persze
nem azt mondom, hogy az ember nem vall
kudarcokat. Ha valaki nem egyetlen sínen
jár, ha akar valamit változtatni-vállalni,
akkor elkövethet hülyeségeket. De nem hi-
szem, hogy az értékítéleteimben alap-
vetően tévednék. Legfeljebb lehetnek
megbicsaklásaim.

- Melyik munkája jelentett az utóbbi
években önmaga számára maradéktalan élményt?

- A Síremlék Pilinszkytől, a Várszín-
házban. Minden második előadás pokoli
rossz volt, és minden második elő-adás
toronymagasan kiváló. Amikor az-után
körülbelül egy hónap múlva beálltunk a
végleges, jó sztenderdre, akkor levették a
műsorról. Mert akkor még Pilinszky sem
volt éppen Kossuth-díjas. Holott minden
előadást úgy játszottunk le, hogy a földön
is ültek, és egy gombos-tűt sem lehetett
leejteni. Állítom, hogy

valami jelentős, páratlan dolgot csináltunk
ott. Senki nem vette észre. Borzasztó érzés
volt, hogy nincs egy ember, aki ezt
megértené. Pedig ebben az elő-adásban az
volt a nagyszerű, hogy nem létezett
semmiféle jelképrendszer. Csak
asszociálni kellett. Azt hiszem, azt a
közeget teremtettük meg, ami Pilinszky
költészete. Tulajdonképp szerettük volna
esténként kétszer lejátszani, közvetlenül
egymás után, hogy aki akar, ott marad-
hasson még egyszer megnézni. Mert na-
gyon tömény színház volt. Es mert
egészen másképp játszottunk, mint bár-
mikor. Tőmondatok, és látszólag teljes
kapcsolattalanság. És mégis, mindenki
érzékel mindenkit. Én különben is csak a
másikból tudok játszani...

- Úgy érzem, mintha most is elégedetlen lenne
önmagával, azzal, ahogyan já tszik. . .

- Igen, mert tudom, hogy a lényegen, az
alapokon kellene változtatnunk. Izgat
például, hogy azt, amit a Dárdayék filmen
csinálnak amatőr szereplőkkel, hogyan
lehetne bevinni a színházba. A hivatásos
színészetbe. Hogyan tehetne a színészi
konstrukció részévé tenni. A do-
kumentarizmusból engem nem a törté-
nések aprólékos hitele, hanem a szereplők
létezésének minősége érdekel. Mert
hogyan játszom én ma ? Ugyanazt csi-
nálom, amit egy rossz színész, csak jól. Es
ez kevés.

Ezt az interjút május első napjaiban készi-

tettem Törőcsik Marival. Július közepén értesített, hogy
időközben lemondott a győri
Kisfaludy Színház művészeti vezetéséről, és
szerződést írt alá a színész-társulatához. Újabb
lépésének okairól nem kíván nyilatkozni.

Következő számaink tartalmából
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Beszélgetés
az Állami Bábszínház vezetőivel

Az Állami Bábszínház az elmúlt évtized-
ben jelentős nagyszínházzá, izgalmas,
gondolatgazdag produkciók műhelyévé
érett. Tevékenységét a tartalmi és gon-
dolati igényesség, sokszínűség, a műfaj
eszköztárának gazdagítása, lehetőségeinek
kitágítása jellemzi. Műsorán megtalál-
hatjuk mind a klasszikus, mind az avant-
garde szerzők, vagy a XX. századi zene-
irodalom nagyjainak alkotásait, amelyeket
tartalmilag és formailag egyaránt
adekvátan tolmácsolnak, nemegyszer a
mű addig rejtett összefüggéseit feltárva,
gondolatait új megvilágításba helyezve.
Atlelkesítve a bolt anyagot, bábukkal,
élettelen tárgyakkal érik el a legnehezeb-
bet: katarzisra késztetik a nézőt.

Ez a színház sohasem állt reflektorfény-
ben, hazai és főleg külföldi sikereit, díjait
itthon szerény kritikai visszhang fogadja.
A társulattal, munkájával való alaposabb
megismerkedést az is aktuálissá teszi,
hogy Szilágyi Dezső igazgatót, érdemes
és kiváló művészt 198o. április 4-én
Kossuth-díjjal tüntették ki művészeti
életünkben szinte egyedülálló módon -
színházvezetői és szervezői mun-
kásságáért; elismerve és méltányolva
mindazt, amit a színház fejlődése, szak-
mai és nemzetközi hírnevének kivívása és
megtartása érdekében tett. Vele és Szőnyi
Kató főrendezővel, Jászai-díjas érdemes
művésszel, valamint Balogh Géza
rendezővel, az országos részleg művészeti
vezetőjével a színház eredményeiről és
gondjairól és az elvégzendő feladatokról
beszélgettünk.

Az Állami Bábszínház -- talán ez produk-
cióinak legfőbb jellegzetessége -- a legkülönbözőbb
művészeti ágakat (képzőművészet, zene, irodalom,
dráma, tánc stb.), technikákat és stílusokat
szintetizálja, totális szín-házat teremt, ahol
minden eszköz, elem a mondanivaló sajátos
értelmezését, adekvát megjelenítését szolgálja. A
nézőben óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon
mindaz, ami itt látható, bálszínház-e még, vagy
pontosabban : csak bábszínház-e ?

Szilágyi Dezső: A hagyományos felfogás
szerint - a báb egyenlő az ember formájú,
megmozgatott figurával -- mi két-
ségtelenül nemcsak bábszínházat csiná-



lunk. A tradicionális báb-, sőt árny-színház
két évezreden keresztül, akár direkt
módon, akár áttételesen, embert utánzott; a
mai bábszínház anyaggal vagy holt
tárgyakkal embert ábrázol, jelez. Ezért is
használjuk szívesebben tevékenységünk
megnevezésére az animációs színház
kifejezést.

Szőnyi Kató : Bármilyen mozgatható s
önmagával nem azonos szerepben fel-lépő
tárgy, a maszkos - sőt a maszk nélküli -
színész is betöltheti a báb szerepét,
eljátszhat akármilyen „bábos" helyzetet,
cselekvést, figurát. Színész játszotta pél-
dául a Gulliver és A csodálatos kalucsni fő-
szerepét is.

Balogh Géza: Természetesen bábszín-
ház, hiszen minden eszközünk a bábjá-
tékból: a tárgyból, az élettelen anyagból és
annak megelevenítéséből fakad. Két-
ségtelen azonban, hogy a színházművészet
többi ágához képest sokkal többet veszünk
át a társművészetektől - első-sorban a
képzőművészettől -, s mindezt
meglehetősen átalakítjuk, a magunk képére
formáljuk. Ez a mi nagyon tág és sokféle
alkotóelemből összetett műfajunk
sajátossága.

Milyen törekvések, stílusirányzatok jellem-
zik napjainkban az egyetemes bábművészetet?

Szőnyi Kató: Az elmúlt évek fesztivál-
tapasztalatai alapján úgy tűnik, nagyon sok
produkció a túlzott naturalizmus vagy
absztrakció, az öncélú formakeresés s
szinte mindegyikük a képzőművé-szettel
való szoros kapcsolat jegyében fogant.
Eluralkodott az epikus, illusztráló jelleg, a
mutogatás. A néző ilyenkor nem kap elég
izgalmas, új információt, nem tudja magát
azonosítani az epikus jellegű darabok
figuráival. Az egyértelműen pozitív
törekvések között elsősorban néhány
szólistát (mindenekelőtt a modern
bábszínház megalapítóját, az
anyagmozgatás határait kitágító francia
Yves Jolyt) s egy-két nagyszínházat em-
líthetnék. Így Obrazcov, a leningrádiak s a
prágai Spejbl-Hurvinek színház kabarét,
musicalt, esztrádot játszó társulatait; a
gondolkodtató színház képviseletében a
prágai Fekete Színházat és - bár nem
tartják magukat bábosoknak - az amerikai
Bread and Puppet Theatert (Kenyér-és
Bábszínház), amely hol öt, hol ötven
színésszel a legváltozatosabb eszközök-kel
- óriásbábokkal, maszkokkal stb. - az
amerikai életforma ellen protestáló,
rendkívül szuggesztív előadásokat pro-
dukál. Emellett nem egy, egészében nem
különösen jelentős színház (például a

balti államokban) rukkol ki időnként ki-
emelkedő előadásokkal.

Van-e az Állami Bábszínháznak nemzeti
stílusa, jellege?

Szilágyi Dezső: Először is: az eszközök
milyenségét, a bábok megmozgatását,
átlelkesítését tekintve mániákusan
ragaszkodunk a bábuhoz és a bábjellegű
önkifejezéshez, szemben azzal a tíz-ti-
zenöt éve tartó európai, amerikai törek-
véssel, amely egyre inkább kellékké deg-
radálja a bábot, s előlépteti a kosztümös
vagy overallos bábszínészt, aki azt hiszi: a
közönséget jobban érdekli az ő
produkciója, mint a bábu élete. A
bábműfaj az utóbbi időkig mindig is
konfliktusokat és azok megoldását mutatta
fel, tehát színpadi művészet volt. Mi - úgy
mondanám - e drámai báb-színház
utóvédharcosai vagyunk; nem elmesélni,
illusztrálni akarjuk a mondandónkat,
hanem a magunk nyelvén, drámai módon
kifejezni, megjeleníteni. Fel-
nőttműsorainknál gondolati nyitottság-ra
törekszünk, a nézőnek bizonyos határon
belül többféle értelmezést is lehetővé téve.

Szőnyi Kató : A külföldiek szerint ma-
gyaros temperamentumunk, vérmérsék-
letünk s a dinamikusabb, impulzívabb
játékstílus is jellemez minket.

Hogyan, milyen szempontok alapján vá-
lasztják ki a színre kerülő darabokat, jele-
neteket?

Szilágyi Dezső: Különválasztanám a
gyerek- és a felnőttműsoraink összeállí-
tásánál követett gyakorlatunkat. Az első
korosztály - bár sajnos a szülők gyakran
fiatalabbakat is elhoznak - az óvodás-
korúaké, akiknek könnyen érthető, egye-
nes vonalvezetésű meséket, elsősorban
állatmeséket dramatizálunk. A színház, a
művészet megszerettetését, alapjainak le-
rakását ennél a korosztálynál kell kezdeni.
De szerintünk előadásainknak még-sem
elsősorban a művészettel való ismerkedést
kell szolgálniuk, hanem pedagógiai
eszközként szerepet kell játszaniok a
gyermek realitásérzésének kialakításában.
(Ezért is helytelen, hogy sok együttes a
három-hét éveseknek is felnőttműsorait
játssza.) Törzsközönségünket az általános
iskolások képezik. Az „étlapon" mesék,
legendák, az emberiség nagy történetei, a
színvonalas ifjúsági iroda-lom szerepel, s
ezt igyekszünk izgalmasan, a romantikus
játéktól a groteszken keresztül a sci-fiig
terjedően műfajilag és eszközökben is
változatosan tálalni.

Szőnyi Kató: Egy korosztály, a puber-
tálóké többé-kevésbé hiányzik a nézőtér-

ről, ők „rangon alulinak" tartják a báb-
színházba járást. Mi azért, bár nagyon
nehezen megy, a pedagógusok és szer-
vezőink tiltakozása ellenére megpróbáljuk
megnyerni őket - felnőttműsoraink közül
a számukra is elég izgalmasakkal,
kalandosakkal. Olyanokkal, mint például
a Csongor és Tünde, a Szentivánéji álom, a
Petruska, A fából faragott királyfi.

Balogh Géza: Felnőttműsoraink jelen-tik
számunkra a kísérleti terepet, ahol
mindent kipróbálhatunk - formanyelvet,
egy-egy újfajta technikát -, s az eredmé-
nyek aztán a gyermekprodukciókban is
hasznosíthatók. Hosszú ideig foglalko-
zunk egy-egy (vagy inkább egyszerre
több) témával. Kísérleti stúdiónk az a
terület, ahol nem kötnek bennünket a
határidők. Hónapokig, sokszor évekig is
érlelhetjük a darabokat, mielőtt közönség
elé kerülnek.

Szilágyi Dezső: Kísérleti stúdiónknak
kettős a célja: egyrészt új eszközök kita-
lálása, másrészt a bábműfaj tematikai gaz-
dagítása. „És"-sorozatunk bemutatói, a
Bábuk és emberek, a Tárgyak és emberek, az

Arcok és álarcok és legutóbb a Bábuk és

bohócok jól tükrözik szavakban meg nem
fogalmazott ars poeticánkat.

A jelenkor emberének belső gyötrő-
dései, társadalmi önérvényesítése, harcai
izgatnak minket; az, hogy milyen az
egyén valódi személyisége, s mi az, ami
csak álarc, álság rajta; tud-e az egyén ön-
állóan dönteni és cselekedni, vagy csak
játékszer, tárgy, amit idegen erők ide-oda
dobálhatnak.

Balogh Géza: S ezek a témák - az ember
elrejtőzése, szerepjátszása (álarca,
maszkja) vagy eltárgyiasulása, ma-
nipulálása - úgy véljük, adekvátak esz-
közeinkkel, vagyis az „animációs" szín-
ház eszközeivel.

Rendkívül fontosnak érzem, hogy önök nem
csupán megkeresik mondanivalójukhoz a
megfelelő irodalmi alapanyagot, de azt
szuverén, humanista olvasatuk alapján újjá
teremtik a bábszínpadon. Jó példa erre a

Bábuk és bohócok két Beckett-jelenete is.
Szilágyi Dezső: Itt, de más esetben is

felmerülhet a kérdés, hogy vajon meg-
hamisítjuk-e ily módon az eredeti írói
gondolatot. Nem, csak felerősítjük, to-
vább értelmezzük. A két Beckett-jelenetet
is az eredeti szöveg megváltoztatása
nélkül adaptáltuk. A II. Jelenetben (az
általunk Szomjúságnak nevezettben) a
színpadra felülről folyamatosan tárgyak
ereszkednek le - többek között egy vízzel
telt üveg -, majd a magasból a becketti
instrukciónak megfelelően fütty
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hangzik. Ez a szerzői utasítás adta az öt-
letet: mutassuk meg, leplezzük le, hogy
hősünket, akárcsak a tárgyakat, egy
mechanizmus, egy gépezet irányítja. Nem
sorsszerűségről van tehát szó, hiszen ha
bohócruhás bábunk másfelé és másképp
próbálkozna, kijuthatna az ördögi körből,
megkaparinthatná a vizesüveget. O
azonban belefárad a személytelen erők
elleni küzdelembe. Feladja, végül csak
legyint.

Balogh Géza: „Már nem kell" - fejezi ki
szavaknál is érzékletesebben ez az
általunk kitalált gesztus. A felszabadító
erejű legyintéssel hősünk a szituáció fölé
emelkedett. Megkönnyebbülten nevet a
néző is. Beckett színpadán - például a
párizsi előadásban is - más történik : a
színész kiürülten áll, nem érdekli többé a
világ, Interpretálásunk hangsúlyelto-
lódásának az is oka, hogy a két Beckett-
jelenetet nem megírásuk sorrendjében
adjuk elő; a később született jelenet szöveg
nélkül T.: A és B úr kilátástalan története
az „optimistább"

Szomjúság elé kerül. Így
a gondolati lánc mintegy meg-fordul: a
reménytelen kiszolgáltatottság után némi
reménysugárt igyekszünk fel-villantani:
rajtad is áll, te is dönthetsz. (Persze, csak
a Beckett kínálta keretek, lehetőségek
között.)

Szilágyi Dezső: Említhetném Mrożek
Sztriptízét is (a Tárgyak és emberek című
produkcióból), ahol a hatalomtól rettegő,
annak vakon engedelmeskedő kis-ember
portréját rajzoljuk meg óriás-maszkos
színészekkel. Ezzel a technikával,
megoldással még a halálra ítéltetés
mozzanata is komikussá válik. Mrożek
ugyanis, szerintünk, nem általános emberi
sorstragédiát, hanem csak egy bizonyos
magatartásformát, attitűdöt ragad meg,
rádöbbentve a nézőt a változtatás
szükségességére.

A z Állami Bábszínház felnőtté válásában,
ülföldi sikersorozatában nagy szerepet játszott,
ogy szoros szövetséget kötött a zenével, a
zerzők körébe bevonta a modern zeneirodalom
imagasló mestereit -- például Bartókot,
odályt, Sztravinszktjt, Ravelt - megteremtve
zzel a zenei bábszínház mű-faját.

ját.
Szilágyi Dezső: Zene és bábszínház

kapcsolata régi keletű, amit a kísérő-
zenének a bábozás kezdeteitől való fel-
használása és a báboperák tanúsítanak. De
hogy a zene nemcsak díszítőelem-ként
használható, hogy a zenével a szó-nál
sokkal adekvátabban fejezhetők ki a báb
érzelmei, problémái, erre igazán csak a
modern bábművészet érzett rá.

Mi különös előszeretettel nyúlunk a ze-
néhez, szívesebben építünk rá, mint a
szövegre. Persze nem lehet minden zene-
művet bábszínpadra állítani, csak azt,
amelyiknek - akár egy mondatban - el-
mondható gondolati tartalma van, s zenei
anyaga lehetővé teszi a színpadi mozgást,
cselekvéssorokat. Az időt kitölte-ni a
zenében, még inkább a bábszínpadon - ez
a legnehezebb. Gyakorlatilag két-három
másodpercenként történnie kell
valaminek, különben vége a színpadi
varázsnak: ha a bábu nem mozog,
megszűnik az élete. Mindig irigyeltem a
koreográfust, aki a balettet össze tudja
állítani akár előregyártott mozgásele-
mekből is. Nekünk a zene nyersanyag, ki
kell találnunk hozzá a cselekvést, a tör-
ténéseket, a figurák irányultságát, akarati
törekvéseit. Magát a színpadi mű-vet.

Szőnyi Kató: Mi sem lenne egyszerűbb,
mint például a balettdarabokat az Opera-
belihez hasonlóan előadni. A fából faragott
királyfiban ott sellőnek öltözött balerinák
táncolják el a vizet, a tengert, a fákat, az
erdőt; nálunk viszont valóban fák
mozdulnak meg, víz önti el a szín-padot
stb. A különböző színű kesztyűk-be
bújtatott emberi kezekkel a termé-szettel
való küzdelmet szimbolizáljuk.
Mindezzel a baletthez képest valami
többletet sikerül adnunk, pontosan érzé-
keltetjük Bartók ifjúkori panteizrnusát.

Tulajdonképpen tehát a zenét látványra
fordítják, színné és formává, a pantomimele-
mek, révén cselekménnyé alakítják, a
t á r g yakat „megszólaltatják". Érdekelne,
hogyan születik meg a zenei színház egy-egy
bemu

tatója? Például a Ligeti György Aventures
című kompozíciója alapján készült, számomra
máig emlékezetes jelenet?

Szilágyi Dezső: A darmstadti bemutató
magnófelvételét hallgatva, a zene
groteszk hangzása mellett feltűnt, hogy a
közönség néhány helyen nevetni kezd.
De, mint később kiderítettem, nem a ze-
nei megfogalmazáson, hanem a különbö-
ző - a partitúra előírta - produkciókon.
Például: a zongorista feláll, kezébe vesz
egy papírzacskót és szétpukkasztja, vagy
az ütős egy vulkánfíber kofferen festő-
hengerrel gurigázik, három énekes töl-
csérbe fúj stb. Rendkívül izgatta a fan-
táziámat a zenedarab egyenértékű képi,
színpadi megformálásának a lehetősége.
Először egy állatkoncert történetét ta-
láltam ki, ahol az énekhangoknak kü-
lönböző állatok feleltek meg; de végül ezt
a változatot, mivel nem tűnt elég ko-
mikusnak, elvetettem. Aztán rájöttem,
hogy az alakokat legjobban valamilyen
tárgyrészlettel ábrázolhatom, hiszen Li-
getinél is a szinte összefüggéstelenül
megszólaló töredékhangokból jön létre a
furcsa, groteszk harmóniájú zenei egység.

Szőnyi Kató: Így született meg az
alapötlet: megelevenednek egy öltöző
tárgyai, ruhadarabjai, nemcsak egy szok-
ványos szerelmi háromszög történetét, de
az üres emberi kapcsolatok tragiko-
médiáját is felvillantva. A negyvenolda-
las forgatókönyv hosszas munka után
hat-hét oldalra zsugorodott, létrejött a
tizenegy-tizenkét perces színpadi jelenet.

Elégedettek-e az Állami Bábszínház

Ravel La valse-ának bábszínházi változata



szakmai rangjával, produkciói fogadtatásá-
val?

Balogh Géza: Az utóbbi időben ked-
vezően változott meg a helyzetünk. Amíg
nem értük el az évi három-ötszáz-ezres
nézőszámot, sokan még színházunk
létjogosultságát is megkérdőjelezték. Tíz-
tizenöt évvel ezelőtt valahová a szakma
perifériájára sorolták művészeinket. Ma -
nem utolsósorban külföldi sikereinknek
köszönhetően - úgy érzem, rangot jelent
bábművésznek lenni. A kritikai
visszhangot persze a világon mindenütt
ugyanaz jellemzi: egy közepes
felnőttműsor is összehasonlíthatatlanul
nagyobb figyelmet kap a sajtóban, mint a
mégoly zseniális gyerekprodukciók.
Nálunk is tíz bemutatóból egy készül
felnőtteknek - s évi előadásszámunk-nak
mindössze kettő-négy százalékát jelenti -,
mégis sokkal több kritikát kap, mint a
többi kilenc együttvéve. De ez jóval
összetettebb probléma, és koránt-sem csak
bennünket érint: a gyermekek-nek szóló
műfajok megbecsülése - egy-két országot
leszámítva - világszerte olyan kérdés,
amiben elvben mindig mindenki egyetért,
csak a napi gyakorlatban nem sok jó
történik.

Felnőttelőadásaikon a nézőteret - úgy tűnik
- a meglehetősen szűk rétegből kikerülő
rajongóikon kívül főleg külföldiek töltik meg.
Gyanítom, a színházba járók jó része - köztük
jeles műértők, sznobok - még csak nem is
hallottak arról, hogy önök felnőtteknek is
játszanak.

Szilágyi Dezső: Reklámra, hirdetésre
egyszerűen nincs több pénzünk. Kevés
helyre, körülbelül négyszáz üzembe, gyár-
ba jutnak el közönségszervezőink révén a
jegyeink, s főleg a gyerekelőadásoké. Ilyen
körülmények között szájpropagandára,
hírverésre nem nagyon számíthatunk. A
viszonylagos visszhangtalanságban
közrejátszik, hogy estjeink komoly
intellektuális felkészültséget,
együttgondolkodást, egyszóval munkát
igényelnek a nézőtől. Régebben kabarét,
esztrádot játszottunk a felnőtteknek - nagy
sikerrel. Vannak aztán szép számmal
olyanok is, akik csak gyerekeknek való
szórakozásnak tartják a bábszínházat.

Földes Anna egy 1970-ben Szőnyi Katóval
készített interjújában kifakadt, hogy az Állami
Bábszínház legtöbb, maradandó produkcióját
nem a hazai, hanem a nyugatnémet televízió
vette fel s közvetítette, milliók-nak. Változott-e
valami az elmúlt évtized-ben?

Szilágyi Dezső: Semmi. A Magyar
Televízió fennállása óta - pedig igazán
nem bővelkedik gyerekműsorokban - két
zenés műsorunkat „tévésítette", nem nagy
sikerrel. Pedig mi nem zárkózunk el az
együttműködés elől, többször is
tárgyaltunk, legutóbb húsz, részben még
műsoron levő darab rögzítését ajánlottuk
fel. Idén januárban az Iskolatelevízió fel
akarta venni A fából faragott királyfit, de az
utolsó pillanatban technikai okokra
hivatkozva visszalépett. Más: a televízió
azzal az indokkal mondta le az előzőleg
már lekötött János vitéz felvételét, hogy a
közvetítőkocsi nem tud a Jókai téri
színházépületünkhöz beállni. A híradóbeli
előzeteseket leszámítva mindössze egy
ízben szerepeltünk a televízióban: a
Művésze-ti Magazin mutatta be egyórás,
kitűnő filmjében az új bábszínházat. A
külföldi tévések viszont annál inkább
„felfedeztek" minket. Nyugatnémet
televíziós-társaságok hét produkciónkat
(Petruska, A fából faragott királyfi, Aladdin
csoda-lámpája, A hét főbűn, Beckett-jelenet
stb.) vették fel, s azokat többször is su-
gározták. A dán televíziónak megvan az
Aventures és a Beckett-jelenet, az NDK
televíziónak a János vitéz. A norvég te-
levízió pedig épp a napokban forgatott
filmet társulatunkról, s rögzítette a Cso-
dálatos mandarint.

Csak mellékesen jegyzem meg: a ma-
gyar televízió bábfilmjeiben a mi színé-
szeink működnek közre rendszeresen.

Milyen feladatokat, nehézséget jelent, hogy
az Állami Bábszínháznak az egész országban
kell játszania, lévén az egyetlen ha-zai
bábszínház. Adottak, megfelelőek-e ehhez a
művészi, anyagi és technikai feltételek?

Balogh Géza: Színházunk jelenlegi
struktúrája fejlődésünket, továbblépé-
sünket lehetetlenné teszi. A legszerényebb
számítások szerint is legalább négy-öt
színházra való munkát végzünk el a
főváros és az egész ország bábszín-házi
ellátásával, külföldi turnéinkkal - mindezt
ötvenhat színésszel. 1979-ben több mint
ezerhétszáz előadást tartottunk, ebből
ezren felül vidéken, összesen öt-
százhatvanezer nézőnek. (Eredeti ter-
vünkben „csak" nyolcszáz vidéki és hat-
száz fővárosi előadás szerepelt.) Nyolc
külföldi vendégjátékunkon huszonhét-szer
álltunk közönség elé. Színházunk-nak két
részlege van: a székhelyi és az országos.

Az utazó részleg nyolc társulatból,

egyenként öt-hat színészből, technikai
személyzettel együtt maximum tíz tagból
áll; évente mintegy háromszáz helyre
jutnak el az országban. Problémát jelent a
darabok feladatait úgy kiosztani, hogy
minden szerepre megfelelő színészt
találjunk. A társulatok több táj-
produkciót is betanulnak, váltogatják, de
így is gyakran előfordul, hogy egy-egy
színész több szezonon keresztül játszik
ugyanabban a darabban. A színészek
szakmai fejlődése szempontjából mindez
nem előnyös, fizikailag pedig
megerőltető, hogy a hatnapos vidéki
utakon átlagosan napi két-három fel-
lépést kell teljesíteniök. A tájolás egyre
több anyagi problémát is okoz, mert
jelentősen megdrágultak az üzemanyag, a
szállodai költség stb. A jegyek árát
viszont nem emelhetjük, hiszen így is a
négy évvel ezelőttinek a duplájába ke-
rülnek.

Szilágyi Dezső: Nehézségeinket fokozza
az évtized közepéig tetőző népesedési
hullám. Csak Budapesten hatvan-ezerrel
növekszik az általános iskolások száma, s
ezt a többletet (kétszázzal több előadást
jelentene) nem tudja a színházunk
felvenni. S akkor még nem is szóltam
arról, hogy mi várható vidéken, ahol
jelenleg is háromszázezer nézőnk van, s
így is csak körülbelül a negyedét-felét
tudjuk kielégíteni az igényeknek. Visz-
szatérve az előbbiekre: nagyon hézagos a
művészetre, színházra nevelés folyamata.
Gondoljuk meg, az ötmillió szín-
házlátogató egyharmada jelenleg még így
is a tizennyolc éven aluliakból kerül ki.
De egyáltalán nem mindegy, hogy a
gyerekelőadásokról holnap távol marad-
ni kényszerülők holnapután a felnőtt-
előadásoknak milyen nézőivé válnak, ha
válnak egyáltalában.

Mi jelenthetne megoldást?
Szilágyi Dezső : A vidéki bábszínházak

létrehozása. A szocialista országokban a
mienknél összehasonlíthatatlanul kedve-
zőbb a helyzet; például Lengyelországban
huszonnégy, a kilencmilliós Bulgáriában
tizenhárom hivatásos, állami bábszínház
működik. Az Állami Bábszínháznak már
1967-ben - amikorra előadásszámban
bizonyos telítettséget értünk el - ketté
kellett volna válnia: egy országos ha-
táskörű, a Déryné Színház felépítéséhez
hasonló színházra és egy székhelyire.
1967 óta harcolunk elsősorban a megyei
tanácsoknál a színházi bábtagozatok élet-
re hívása érdekében; folytak is tárgya-
lások ez ügyben öt-hat évig, de aztán az
illetékesek levették a kérdést a napi-



rendről. Pedig néhány vidéki városunkban -
Pécsett, Miskolcon, Békéscsabán, Győrött,
Debrecenben - adottak ehhez az anyagi és
személyi feltételek, jó amatőregyüttesek
tevékenykednek, irányításukhoz csak
szervezőképes, hozzáértő művészeti
vezetők kellenek - szakmai felkészítésüket
vállalnánk. Pécsett a leendő bábtagozatnak
már körülbelül hét státus áll rendelkezésére,
s technikai személyzettel együtt is mind-
össze csak tizenöt fő szükséges.

Balogh Géza: Csak egyetlen adatot és egy
számtanpéldát ehhez. A Szovjet-unióban
jelenleg száztíz bábszínház működik (és
még ötven gyermekszínház), ha ezzel
elosztjuk a lakosság számát, durva számítás
szerint is körülbelül két-millió nézőre jut
egy bábszínház. (És korántsem itt a
legkedvezőbb az „egy főre eső
bábszínházak" száma.) De mi
mindenképpen unikumnak számítunk
egyetlen hivatásos bábszínházunkkal. Hogy
ez az „egyeduralom" milyen szakmai-
művészi veszélyeket rejt szániunkra, az
nyilvánvaló; különösen akkor, ha még
leendő színészeink képzését is - a
Színművészeti Főiskola néhány tanárának
közreműködésével - magunk-nak kell
megoldanunk.

Végezetül terveikről szeretnék hallani.
Szilágyi Dezső: Az elkövetkező évek-ben

már költségvetési okok miatt sem igen kerül
sor lényeges, konstrukciós változtatásokra. A
kísérletezést, az új eszközök kipróbálását
természetesen tovább folytatjuk.
Felnőttműsorainkban meg-próbálunk,
eddigi intellektuális színvonalunkat nem
feladva, közérthetően, érzelmekre hatóbban
fogalmazni, hogy a közönség minél
szélesebb rétegeit „becsalogathassuk" a
színházunkba. „És"-sorozatunk
középpontjába változatlanul a gyakran
elmagányosodó egyén magánéleti és
társadalmi problémáit állítjuk, önmeg-
valósításának akadályait, lehetőségeit
mutatjuk fel. Zenei sorozatunkban igyek-
szünk a régi bábopera modernebb válto-
zatára rátalálni; nemcsak hangszeres, hanem
énekes zenére is komponálni darabokat.
Emellett 1981-ben a Bartók-, 1982-ben a
Kodály-évfordulóra készítünk zenei műsort.
Gyerekközönségünk-nek - elsősorban az
általános iskolások-nak az Odüsszeiától, a
Gilgamestől kezdődő s a középkor és a
reneszánsz írásos emlékeiig terjedő, az
emberiség nagy meséit, mondáit felölelő
sorozatunkat indítjuk útjára, amelynek leg-
jobb darabjait eredetileg felnőtteknek
mutatjuk majd be.

SZÁNTÓ PÉTER

A színpadra hajított
esernyők színháza

Beszélgetés
a Józsefvárosi Színház lehetőségeirő l

A mai Józsefvárosi Színház egykor a
Déryné Színház hefogadóterme volt, jó
néhányszor itt mutatták be előadásaikat,
máskor pedig „csak úgy" játszottak ebben a
lakóépületben levő helyiségben. A
Népszínház létrejöttével sok mindent
megértek ezek a kívülről roskatag, belül
meglepő szépséggel helyrepofozott fa-lak:
rendhagyó Láthatatlan ember-elő-adást,
visszhangtalan maradt Romeo és Júliát,
népszínművet, operát, bábjátékot,
balettet . . .

Es ami tán a legmeglepőbb: az utóbbi
évek legnyilvánvalóbb színházi botrányait,
nézőtéri hecckampányait, fütyülő, tiltakozó
kórusait. Triana: Gyilkosok éjszakája című
drámája előadásakor esernyők röpültek a
színpad felé, a füttytől, kiabálástól nem
lehetett érteni a szöve get. Az Ács János
rendezte Wedekind: A tavasz ébredése
előadásain mindkét rész során volt egy-egy
olyan jelenet, amely--nél tömött sorokban
vonult ki a nézők egy része, nem egy
közülük köpködve.

Ugyanakkor más nézők mindkét eset-ben
rokonszenvtüntetést rendeztek na előadás
mellett, a kivonulók, a botrány-okozók
ellen.

A három év viharai után mintegy
megnyugvásként, vagy valami új kezde-
teként, következett az évad végi Tíz kiló
arany tömegsikere.

Az ellentétes vélemények végül is
érthetők. E színház nézőterén található
olyan nénike (a szerző saját tapasztalata), aki
a színházat a televízióból ismerte, s
szemlátomást a színpadot is valamiféle
óriási képernyőnek vélte; előadás alatt
hangosan szurkolt és ellenszurkolt, térdére
terített szalvétán elköltötte vacso ráját,
esetenként ki-kiugrott az illem-helyre, majd
mikor az előadás végképp túllépte az ő
szellemi befogadóképességét, morogva
hazament. Számosan akadtak, akik a
Pázmány lovagot vagy A tanítónőt nézni
jöttek, s megkeverte őket színház heti
három előadásszünete - így csöppentek
Triana vagy Wedekind színházába.
Ugyanakkor bőven vannak térdig érő
gyolcsinges, Krisztus-arcú
művészetbarátok, akik áhítattal merednek
az első sorból a színpadra; s

csak akkor okoznak botrányt, ha az elő-adás
nem kellően „korszerű".

Van önálló arculata ennek a színház-nak ?
Van egységes műsora, törzsközönsége?

Válaszért Malonyai Dezsőhöz, a Nép-
színház igazgatójához és Vajda Dezső
gazdasági igazgatóhoz fordultunk. 1979
nyárutóján kerültek jelenlegi beosztásukba,
nyilvánvalóan félig kész helyzetet kapva. Az
elmúlt egy esztendő során alig volt más
lehetőségük, mint fékezni vagy erősíteni a
már kialakult tendenciákat, illetve
megalapozni a következő évad másfajta
lehetőségeit.

Az első, talán legfontosabb kérdés: van-e
önálló profilja a Józsefvárosi Szín-háznak ?

Malonyai: - Amennyire indokoltnak tűnik
ez a kérdés, annyira megválaszol-hatatlan. A
Józsefvárosi Színház működése
elválaszthatatlan a Népszínház többi - nem
kevesebb, mint hat - részlegének
működésétől. Igaz, a Józsefvárosi meg-
különböztetett helyet foglal cl, s nem csal;
elhelyezkedésénél fogva, hanem mert ez az a
hely, ahol legjobban meg tudunk felelni a
Népszínház alapvető, közművelődési
feladatának.

Ez azt jelenti tehát, hogy ennek a szín-
háznak nincs a többi részlegtől elkülönítő,
jellegzetes arcéle?

Ma/anyai: - Van külön műsorpolitikája, s
ha ez a műsorpolitika a színház elkülönült
arcélét jelenti, akkor van saját, jellegzetes
arcéle. Miután egy kialakulóban levő
folyamatot látunk, talán jobb, ha jövő
időben is beszélünk: összetételében
populárisabb, népszerűbb, többrétűbb és
vonzóbb lesz, mint például a többi.

Emlékezetes, hogy ebből a szempontból
az elmúlt években nem volt minden
vállalkozás sikeres. Célzok azokra a mű-
vekre, amelyek nem különösebben von-
zották a közönséget a kegyetlen, az abszurd
színház vállalkozásaira; Genet, Triana
műveire. Mindez - kissé bátortalanul
mondom ki - inkább taszító hatást gyakorolt.
A legutóbbi évad jobban sikerült, mint az
előzőek: elhagytuk például Trianát, s hoztuk
helyette Bréal Tíz kiló aranyát, többek
legnagyobb megrökönyödésére, mégis a
magunk nagy megnyugvására. Úgy tűnik, ez
a váltás sikerült.

A színháznak legalább kétféle közönsége
van: az egyik hosszú évek óta nézője volt a
Dérynének, s továbbra, Népszínház-ként is
követi őket. Félő azonban, hogy közülük
kerülnek ki azok, akik harsány nem-


