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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 bábszínész ala-
kításáról részletesebben is írt, s volt, akiről kicsit el-
marasztalóan.
Az 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!” Vagy:
„Ne csak a nevünket írnák le sorjában, a legtöbb-
ször a tapintatosnak tűnő ábécérendben!” Olykor
megesett, hogy egy-egy elkoptatott jelzőt is kap-
tunk, mint például bájos, bumfordi, groteszken
mulatságos, tündéri stb. Megemlítették, hogy X „vir-
tuózan”, Y pedig „plasztikusan” mozgatott stb.
Hogy valakiről egy vagy több mondatot is írtak
volna az immár csaknem harminc esztendő alatt,
az alig fordult elő.
Egy pillanatra sem irigyeljük el a kolozsvári báb-
színház igen tehetséges művészeitől a behatóbb
kritikát, az elismerést, a bőséggel mért őszinte di-
cséretet. Csak egyet szeretnénk: új produkcióink
alkalmából, a budapesti Állami Bábszínház színé-
szeiről is elemzőbb, behatóbb, részletes bírálatokat
írjanak napilapjaink, hetilapjaink s alkalmasint egy-
egy folyóiratunk is. Legalább a főbb szereplőkről,
bár sok esetben az epizodisták is megérdemelnék
a figyelmet. (…)
Sokan vagyunk, 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 –, hogy színházunk társulata

mekkora sikereket arat külföldön, mekkora hírnevet
szerez a magyar színházművészetnek s benne
a magyar bábművészetnek Moszkvától Firenzén,
Kairón, Párizson, Dortmundon át Havannáig! Mindez
persze sok örömet szerzett, sok dicsőséget hozott
nekünk – s mégis hiányzik valami. A színészeink
alakításairól szóló, egyenkénti, részletes, beható,
elemző bírálat!
A kritika részletesen elismeri, megdicséri vagy meg-
bírálja a szerző vagy az adaptálók írói erényeit és
hibáit, a bírálók hosszan és értőn írnak a rendezői
koncepcióról, bőségesen méltatják a báb- és dísz-
lettervezők fantáziáját, ízlését, tehetségét, s a kísé-
rőmuzsika kiváló szerzőiről is terjedelmesen érte-
keznek. De egy kezemen meg tudnám számolni,
hogy a csaknem harminc esztendő alatt a színészek
közül kivel vagy kikkel foglalkoztak legalább néhány
mondatban! (…)
Ha nem bábszínészekről van szó, szinte hétről
hétre megadják ezt mind a fővárosi, mind a vidéki
színészeknek. Miért nem tették meg ezt eddig az Ál-
lami Bábszínház színészeivel? S miért ne tennék
meg a jövőben? Köztudomású, hogy a bábszínház
kollektív játék. Sokszor egy-egy bábot (például
a Mandarint vagy a Sárkányt) többen is mozgatnak,
de a kollektív játékban egyének, sőt, egyéniségek
vesznek részt, s egyéniségek összjátékáról van szó.
Ezért is kérhetünk egyénekkel, egyéniségekkel fog-
lalkozó kritikát s nem kollektív névsort. (…)
Sokat tehetne a kritika a bábjáték fejlődéséért,
az idősebb színészekért, de még inkább az induló
fiatalokért. (…) Nem volna nehéz példákat felhozni
arra, hogy egy-egy kritikus alapos bírálatával haj-
danában, de napjainkban is, hány színésznek mu-
tatott helyesebb utat, jobb irányt, magasabb művészi
szempontokat. Miért ne adhatnának a jövőben
a bábszínészeknek is hasonló támogatást?42

Galamb György
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42 Megjelent: Színház, 1977. 2. 43. o.
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Szinetár Miklós elvtársnak, 
a Magyar Televízió főrendezőjének.

Kedves Szinetár Elvtárs!

(…) Az Állami Bábszínház részéről együttműködést ajánlunk fel.
Első lépésként – véleményem szerint – helyes volna a Televízió nézőit megismertetni a felnőtteknek
szóló bábműsorokkal is, vagyis néhány nagy sikerű bábelőadás felvételének sugárzásával
változtatni a nagyközönség jelenlegi rossz beidegződésén, amely a bábművészetet csak gyer-
mek-műfajnak tekinti. Színházunk repertoárján nem egy nemzetközi hírű felnőttprodukció van;
ezeknek sugárzását, megfelelő ütemezéssel, el lehetne kezdeni már a következő évadban.
Tekintve azonban a műsorok speciális világítástechnikáját, helyesebb volna a helyszíni közvetítések
helyett a már filmre rögzített produkciók vetítésének módszerét alkalmazni.
Erre lehetőség is van. Az elmúlt évek során ugyanis az Állami Bábszínház több felnőtt műsorát
filmre vette a Mafilm műtermeiben a Kölni Televízió (WDR, szerkesztő: Manfred Grâter). Csereanyagként
vagy vásárlás útján a Magyar Televízió is hozzájuthatna ezekhez a filmekhez, amelyeket az utóbbi
három évben Nyugat-Európa nagy tévéállomásai már közvetítettek.
A következő darabjainknak van színes felvétele:
Bartók: A fából faragott királyfi,
Sztravinszkij: Petruska,
Brecht–Weill: A kispolgár hét főbűne.

Megjegyzem, hogy fekete-fehér film is készült két témában:
1. A budapesti Állami Bábszínház címmel egy 40 perces riportfilm,
2. Beckett: Jelenet szöveg nélkül c. pantomimjáról, amelyhez munkariportok is kapcsolódnak (kb.
30 perc terjedelemben).

Második lépésként javaslom annak a megvizsgálását, hogy a jelenlegi felnőtt-repertoárunkból
mely produkciók rögzíthetők stúdió felvételben a Magyar Televízió számára.
Rendelkezésre állnak:
Bartók: A csodálatos mandarin,
Kodály: Háry János,
Britten: A pagodák hercege,
Shakespeare: A szentivánéji álom,
továbbá a Bábuk és emberek összefoglaló címmel játszott hét bábgroteszk kiválogatott számai.

Javaslatomra szíves válaszát várva
Budapest, 1973. június 20.
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