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A zene a döntő

Beszélgetés Vámos Lászlóval

A z utóbbi években a színházak körüli általános
vitában külön hangsúlyt kaptak azok a már
állandósult gondok, amelyek a zenés szín-házat,
a zenés műfájt körülveszik. A z össze-ütközések
középpontjában az Operettszínház áll, vállalva
rendeltetésének, céljának azt a kettősségét,
amely egyszerre igyekszik kielégíteni a régi,
népszerű operettek kedvelőinek igényeit, és
kívánja megismertetni a közönséggel a modern
zenei hangzásvilágú, gondolati felépítésű
musicaleket. De alkalmas-e a zenés színház
korunk valóságának ábrázolására? A
problémát mindig az okozza, ha a szórakoztatni
akaró zenés színház adekvát művészi
megfogalmazásában, színvonalán, a zene és a
próza egységében, eszmei-tartalmi fogantatá-
sában nem éri el a megkívánható ízlésnormát.
Hiszen ez a színházi forma is csak akkor nyer-
het létjogosultságot, akkor tölti be hivatását, ha
világunkról, kérdéseinkről szól, ha sajátos
eszközeivel azokat fogalmazza tovább.

A zenés színházról, az operett és a musical
kérdéseiről, előadási formáiról beszélgetünk
Vámos Lászlóval, az Operettszínház főren-
dezőjével.

- A musical fogalma körül nálunk elég
sok a tisztázatlanság. Onnan kellene elin-
dulni, hogy az operett műfajának eddig két
nagy szakasza volt. A száz évvel ez-előtti
francia klasszikus korszak, amelyet
Offenbach neve fémjelez. Az irodalmi
alapanyagát tekintve is igényes, szellemes,
fordulatos, aktuális tartalmú, szatirikus,
csipkelődő librettókra épülő, zeneileg is
forradalmat teremtő műfaj valóban saját
kora életérzését, világlátását fejezte ki. Az
operett második korszaka, a bécsi operett
megszelídítette a francia zenés színház
társadalomkritikáját. Valójában az operett
első korszakának, nagy alkotásainak
szelleme folytatódik a modern
musicalekben, amelyekben ismét fontossá
válik az irodalmi librettó.

- Nálunk létezik egy mondvacsinált
szembeállítás. Nem azt mondom, hogy ezt
a világ kényszeríti ránk, inkább egy kicsit
magunk csináljuk. Kilencedik évadomat
kezdtem el az Operettszínházban, de a
nyitó társulati ülésen még mindig beszélni
kellett erről az úgynevezett operett- vagy
musicaltémáról. Természetesen nem mai
keletű ez a probléma. Az

Operettszínház - ez pontosan kiderül a
színházunk ötvenéves jubileumára ki-adott
műsorfüzetből - sohasem csak operettet
játszott. Mindig bemutatta az adott
időszak új zenés játékait, és mindenkor
kevesebb volt műsorán a klasszikus
operett, mint most, azaz lényegében a
repertoárrendszer bevezetése óta. Vé-
leményem szerint ugyanarról az ál-ellen-
tétről van szó, ami egy időben az operák
világában is divat volt. Monteverdinek
teljesen mást jelentett az opera műfaja,
mint Verdinek; Puccininek, Wagnernek,
mint Alban Bergnek vagy Petrovicsnak.
Mégis mindannyian az operában alkottak
maradandót, a különbséget valójában
négyszáz év stílushullámzásai magyaráz-
zák.
 Tehát azt mondja, hogy az operetteket és a

musicaleket mindig a zene felől kell értékelni,
mindig a zene a döntő. Mégis azt szeretnénk,
ha a librettó a jelen valóságáról szólna, és a
megfelelő tartalmi töltés, a műfaj szabályaiból
következően, a zene, a dalszöveg és a prózai
részek szoros kölcsönhatásában érvényesülne.
 A zenés művek, ismétlem, csak a ze-

ne felől közelíthetők meg. A lényeg az,
hogy melyek azok a dramaturgiai kulcs-
pontok, ahová muzsika kívánkozik. És ha
ebből a szemszögből nézzük Offenbach
Orfeuszát és MacDermot Veronai fiúk című
musicaljét, kiderül, hogy bár dramaturgiai
szempontból a két mű nem azonos, valami
mégis rokon bennük. A bécsi operettekben
általában tizenkét-tizennyolc zeneszám
van. Ezek zárt be-tétek, a finálét kivéve
szólók vagy duettek. Az a jellemző
tulajdonságuk, hogy új szöveggel vagy
esetleg érintetlenül, egyik darabból
átemelhetők a másikba. Senki sem veszi
észre, hogy eredetileg a szerző másik
művében szólaltak meg. Ennek az a
magyarázata, hogy a zene nem drámai
fordulópontokon szólal meg, ha-nem ott,
ahol a zeneszerző úgy érzi, ismét szükség
van a dallamra. Ez elképzelhetetlen
Offenbachnál. S ugyanígy elképzel-
hetetlen a West Side Storyban. Ez már a
tudatos zenedramaturgia eredménye. És itt
mutatnak rokon vonásokat az operett
klasszikusai a modern musicalekkel.

- Amíg a bécsi operettek szerzői zárt
zeneszámokban gondolkodtak, a musi-
calek alkotói nagy zenei egységekben. A
bécsi operett már említett tizenkét-
tizennyolc alap zenei betétjével szemben a
Veronai fiúkban harminc zeneszám van. Ez
természetesen azt jelenti, hogy bizonyos
értelemben háttérbe szorul a szöveg. A
Veronai fiúk bemutatója után a kritikák

csaknem egybehangzóan dicsérték az
előadást, de szinte valamennyi azt kér-
dezte, „hol maradt Shakespeare ?". A mű-
faj alapszabályaiból következik, hogy le-
hetetlen Shakespeare minden sorát, min-
den párjelenetét megtartani, s közben még
arra is ügyelni, hogy a muzsika mindig a
megfelelő helyen csendüljön föl. Te-hát
csak úgy lehet föltenni a kérdést,
megmaradt-e az eredeti mű alapeszméje,
gondolati köre? Szerintem megmaradt.
Ahogy az eredeti darab, a Veronai fiúk is a
barátságról, a baráti hűségről, a sze-
relemről, a szerelmi hűségről szól. A mu-
sical talán fanyarabb, kegyetlenebb, ke-
vésbé idealizált, mint a Shakespeare-mű,
és feltétlenül közelebb áll korunk fiatal-
ságához, még akkor is, ha a darabnak van
egy sor olyan részlete, amelyik csak
amerikai szemmel nézve élő probléma.
 Feladta a következő kérdést: hol vannak a

rólunk szóló, a mának és a máról beszélő új
magyar musicalek? Mivé lett a nagy igyekezet,
amellyel néhány évvel ezelőtt a Művelődésügyi
Minisztérium musicalpályázatot indított?

- Ezen a vonalon kétségtelenül le va-
gyunk maradva. Nagyon kevés az új és
főként az értékes új magyar musical. A
pályázatra beküldött zenés játékok közül
az Operettszínház eljátszotta és vál-
tozatlanul műsorán tartja a Piros karavánt,
amely nem várt közönségsikert aratott,
noha nálunk a közönség nagy része még
ma is a csillogást, a flittert várja. Amikor a
West Side Story bemutatásának
időszakában elkezdtük az újat megsze-
rettetni, még sokan hazamentek szünet-
ben. Emlékszem, még nagyon az elején,
valamelyik bérleti előadáson egy néző az
első felvonás után dühösen vette a kabát-
ját, véletlenül végighallgattam, ahogy
mondta: „mit ugrabugrálnak és ordítoz-
nak itt ezek a kölykök, hol van ez a Sárdy
Janitól . . ." Mi Sárdy Jánost nagyon
szerettük, ő a maga nemében nagy-szerű
volt, de hát, hogy kerül a csizma az
asztalra!
 Visszatérve a Piros karavánhoz, ennek

a musicalnek tulajdonképpen nagyobb
sikere van, mint a La Mancha lovagjának
volt. Azt talán kicsit korán mutattuk be.
Igaz, akik eljöttek és végignézték az
előadást, azok estéről estére ünnepelték,
de kevesen jöttek el. Mindössze
hetvenötször tudtuk eljátszani, ami prózai
színházban nagy sikernek számít, nálunk
csak közepesnek. A Piros karaván most tart
hetvenöt-nyolcvan körül, és az érdeklődés
nem lanyhul.
 Ez persze csak egyetlen magyar mu-



sical. Az igazi problémát az jelenti, hogy
félreértések mutatkoznak a musical szü-
letése, a munkamódszer körül is. A mu-
sicaleket mindenütt a világon teamek-
hozzák létre. A szinopszis kialakulása
után a következő lépés nem az, hogy a
szerző megírja a darabot, aztán kitaláljuk,
hogy hová kerül a zene. A közös
munkában az alapgondolat, az alapmon-
danivaló megszületése után elkészül egy
zenei tükör, amely meghatározza, hogy
melyek a cselekménynek azok a pontjai,
tetőpontjai, ahol fölcsendül a zene; me-
lyek a muzsika megszólalási formái. Ez-
után kell megtölteni a zenei egységeket -
mint a téglák közötti helyet malterral - a
szöveggel. Nagyszerű íróink, zeneszer-
zőink, dalszövegíróink vannak, és mégis
lassan megy előre a magyar musical ügye.
Egyszerűen a munka manuális részével
nincsenek tisztában a szerzők. Sajnos azt
nem látják világosan, hogy ez a műfaj
újfajta alkotói gondolkodásmódot kíván.
Azért beszéltem olyan hosszan a Veronai
fiúkról, mert véleményem szerint alapmű.
Iskoladarabja a műfajnak. Érdemes lenne
akár a Zeneművészeti Szövetségben, akár
a mi szövetségünkben vitát rendezni a
zeneszerzők, az írók, a dramaturgok és a
kritikusok bevonásával arról, hogyan le-
hetett a Shakespeare-műből létrehozni
egy igazi musicalt. Elemezni, hogyan épül
egy shakespeare-i sorra egy új song, hol
és miért szólal meg a zene. Hallatlanul
izgalmas lenne, és talán segítene to-
vábblépni a korszerű zenés színházhoz.

- A z elmúlt évadban a szegedi Nemzeti
Színház bemutatója után az Operettszínház is
műsorára tűzte Görgey-Illés álomvíg játékát az
Egy fiú és a tündért. A z Operett-színház
dramaturgiája aktívan részt vett a darab
megszületésében. A mű, mint ezt már akkor is
szóvá tettük, sem gondolati tartalmában, sem a
cselekmény és a muzsika egységében nem érte
el a megkívánható szintet. Hogyan vélekedik
erről?

- Nehéz erről beszélni, nem múlt el még
elég idő a bemutató óta, nincs még elég
rálátásunk. Ami biztos, az alapgondolat jó
volt. Csongor egy mai fiatalember, egy
induló ember, aki élete választási
lehetőségei előtt áll. Valószínűleg meg
kellett volna maradni ennél az alapkép-
letnél, egyszerűbbé tenni az asszociáció-
kat, világosan elválasztani egymástól a
reális és a mesei síkot, a figurák céljait,
akarati vonalát határozottabbá tenni.
Ugyanez a helyzet a zenében is. Egy jó
beatzeneszerző, aki a maga közegében
kitűnően hangszerel, bekerül egy nagy
színházba, és úgy érzi, foglalkoztatnia

kell a zenészeket. Túlhangszereli, túl-
dimenzionálja a zenét. Ez a muzsika zon-
gorán sokkal melodikusabb volt. Való-
színűleg a nagyzenekarba nem kellett
volna beültetni a beatmagot. Nem vélet-

len, hogy a La Mancha lovagját tizennégy, a
Veronai fiúkat tizenhárom zenész játssza
végig. Azt a zenét, amelyet erősíteni kell,
nem szabad nagyzenekarral túldúsítani.
 Az operett, az Operettszínház félévszá-

zados története, hagyományai sohasem kíván-
ták meg, sohasem tették lehetővé, hogy gondo-
lati, tartalmi kérdések szóba kerüljenek neve
hallatára. Az elmúlt évek munkája hozta meg az

Operettszínház életében azt a fejlődést, ha úgy
tetszik, változást, azokat az eredményeket,
amelyek a színház szükségszerű kétarcúsága
mellett is fontossá teszik, hogy beszéljünk
szemléleti módjáról, tartalmi kérdéseiről,
játékstílusáról.
 Tíz évvel ezelőtt a Petőfi Színház volt

a korszerű musicalek, az Operett-színház a
hagyományos zenés játékok hajléka. Ma
Budapesten az Operett az egyetlen
színház, amely az adott kultúrpolitikai
irányelvek szerint operettet és musicalt is
játszik. És ha ez nemis tekinthető minden
esetben egyértelmű kétarcúságnak, nem
kevés gondot okoz. Az a feladatunk, hogy
repertoáron tartsuk a klasszikus
operetteket is, mutassuk be, újítsuk föl
őket, modern hangvétellel, minél inkább
megszabadulva az operett modorosságától.
És ez az a pont, ahol vitatkoznék Molnár
Gál Péternek a SZÍNHÁZ augusztusi
számában megjelent írásával: ő azt
magyarázza, hogy a klasszikus
operetteknél is meg kell szabadulni
mindentől, ami „édes". Ez olyan, mintha
valaki azt mondaná, hogy a festészetben a
rózsaszín mától kedve piros. Ebben az
esetben egy sor jelentős műről le kellene
mondanunk, hiszen nem lehet átfesteni
őket. Így van ez a klasszikus operetteknél
is. Bizonyos harmóniák a mai fül számára
úgy hatnak, mint a festészetben a
rózsaszín. Nem vitás, ezeket a
harmóniákat nem szabad tovább „cuk-
rozni", hanem mai ízléssel kell a hang-
nemet megválasztani. De a dallammenetet
úgy kell vállalni, ahogy van. Termé-
szetesen a West Side Storyt nem fogjuk
Cirkuszhercegnőnek játszani, mint ahogy,
állítom, a Veronai fiúkat sem játsszuk bécsi
operettnek. De a Cirkuszhercegnőt sem
fogjuk úgy előadni, hogy attól elmenjen az
emberek életkedve. Egyet tehetünk,
igyekszünk a rárakódott maníroktól
megszabadítani.

- A zenés színház egyik legnagyobb gondja

és még mindig legnagyobb hiánya az énekes
szerepeket tökéletes színészi és zenei
fegyverzettel játszó színész. Vámos László, az
Operett-színház főrendezője hogyan értékeli a
főiskolai tanár Vámos László ez irányú
tevékenységét ?
 Azt hiszem, a műsor színesítésében

és a társulat fejlesztésében sikerült a
legtöbbet lépnünk előre, míg, mint
mondtam, a magyar musicalek
létrehozásában a legkevesebbet. 1967-70-
ig a színházban saját stúdiónkban
neveltük a színészeket, itt tanult többek
közt Farkas Bálint és Halász Aranka, akik
azóta kiváló színész-egyéniséggé nőtték ki
magukat. 1970-től a Színművészeti
Főiskola vette át a stúdió feladatát. Az
első évfolyamot én tanítottam. Ebben az
osztályban végzett Csongrádi Kati,
Udvarias Kati, Oszwald Marika,
Domonkos Zsuzsa, Galántai Alíz, Kokas
László, Benkóczy Zoltán. Az egykor
táncdalénekes Kovács József jövőre már
talán Bohéméletet énekel. Most
másodévesek a Kazán István vezet-te
zenei évfolyam növendékei. Tulajdon-
képpen a Főiskolán már évek óta nagyobb
hangsúlyt kap a mozgás- és a zenei képzés,
mint korábban. A zenés szakon pedig ez a
fő tennivaló. Ide rendszerint olyanok
jelentkeznek, akik már valahol, valaha
tanultak énekelni-táncolni. Ez így is van
rendjén, hiszen nem véletlen, hogy a
Balettintézetben is nyolc-kilenc éves
korban kezdődik a képzés. Szerencsére
nagyon nagy az érdeklődés azok között a
színészek között is, akik már a pályán
vannak, és olyanok részéről is, akik majd
csak ezután szeretnének a pályára kerülni.
Sokan jelentkeznek a Zeneakadémiáról is.
 Az utóbbi időben az előadásokat kettős,

többé-kevésbé egyenértékű szereposztásban
játsszák. Ez mindenesetre az előzőeket iga-
zolja. De elegendőnek tartja-e a jelenlegi kép-
zést, nem kell-e még továbbfejleszteni, még
korszerűbbé tenni a színésznevelést?
 A társulat fejlesztése nagyon tudatos

munka eredménye. Nyolc-kilenc évvel
ezelőtt az Operett tagjai közt mindössze
egyetlen harminc éven aluli színész volt.
Most már tizenketten szerződtek ide a
Főiskoláról, és még néhányan vidékről.
Jelenlegi fiatal gárdánkban nem egy olyan
művész van, aki bármelyik prózai
színházban megállná a helyét. Nagyon
örülök - mondhatnám némi keserű iró-
niával -, hogy a prózai színházak igazga-
tói nem járnak a színházunkba, mert nem
egy olyan színészt találnának, akit
szívesen szerződtetnének. De szerencsére
nem nagyon jönnek, s így nem fenyeget
az a veszély, hogy elviszik tőlünk az oly
sok energiával nevelt fiatalokat. Zenés
szí-



nésznek lenni nagyon nehéz mesterség. Itt
a szakteai tudásnak sokkal differen-
ciáltabbnak, sokrétűbbnek kell lenni, mint
egy prózai színházban. Ebben a műfajban
az eszményi színész az, aki egy-formán jól
énekel és táncol, ugyanakkor tehetséges
színész, és nagyon erős, szuggesztív
egyéniség. Így azután természetes, hogy a
Főiskolával nem fejeződik be, nem
fejeződhet be a színészképzés. A fiatalok
többségével még ezután is foglalkozni
kell. Nagy türelemmel kell segíteni őket.

- Meglepően sokfelé figyel, és szenvedélye-
sen válla ja mindazt, amit csinál.

- Ha nagyon magamba nézek, sokszor
úgy érzem, hogy elégedettebb vagyok a
kelleténél. Minden művésznek saját ma-
gának kell ébren tartania belső kritikáját,
mi azonban állandóan védekező alap-
helyzetben vagyunk, megfosztanak attól,
hogy önmagunkkal tárgyilagosak legyünk.

- Mire céloz ?
- Állandóan védekezni, magyarázkodni

kell a témát felületesen ismerő elma-
rasztalásokkal szentben. Az előbb arról
beszéltem, mennyire nem ismeri a szak-
ma és a kritika egy musical megszületésé-
nek módját. Ugyanígy tisztázatlan, hogy
mit kell tudnia egy musicalszínésznek. A
kritikákból észreveszem, hogy az is ködös
dolog, mi a szerepe az elektronikának, a
hangerősítésnek a modern beat-
musicalekben. Mindennaposak az epés
megjegyzések, amelyek lényege, hogy a
kézben tartott mikrofonra az énekesek
kicsiny hangja miatt van szükség. Ha el-
olvasok egy sok tekintetben megszívle-
lendő kritikát, amelyben ilyen téves el-
képzeléssel találkozom, a figyelmemet az
köti le, hogy szeretném írójának megma-
gyarázni: egy sok-sok decibellel elektro-
nikusan erősített beatzenekart csupa Cal-
lasokból és di Stefanókból álló kórus sem
képes erősítés nélkül áténekelni. És ha
valaki erről a témáról kritikát ír, attól
elvárható, hogy ezt tudja, mert így egyéb-
ként jó észrevételein devalválja a szaksze-
rűtlenség.

- A SZÍNHÁZ-nak nyilatkozom. A
SZÍNHÁZ bekötött évfolyamai a
könyvespolcomon sorakoznak, annak
ellenére, hogy nem értek egyet a lapnak
színházunkról kialakított álláspontjával. S
miért ne lennék védekezésben akkor, ha
éppen ez a színházi folyóirat annyira
lenézi az Operettszínházat, az ott dolgozó
művészeket, hogy az utóbbi évtized egyik
országosan legnagyobb sikeréről, aHegedűs
a háztetőn bemutatásáról egyet-len sorban
sem emlékezett meg. Csak jó-

val később, egy évad végi összefoglalóban
jelezte néhány mondat és egy fotó. Nem is
a kritikát hiányoltam, hanem inkább azt a
színházszociológiai helyzet-elemzést, mi
az oka ennek az össznépi sikernek. Talán
arról kellett volna szólni, hogy az
emberekben hallatlan szomjúság és vágy
él nagy eszmények felélesztése: a
hazaszeretet, a szülő és gyermek viszonya,
a szülőföldhöz való ragaszkodás iránt. Az
elidegenítésből., a morbiditásból, a
nihilizmusból már elegük van.

Ezekben a darabokban - zenékben egy
valami nincs: aberráció és nihilvágy. És
ilyenfajta modernséget, ha ezt annak lehet
nevezni, a jövőben se várjon tőlünk senki.
 Eddig az operettről, a musicalről beszél-

gettünk. az Operettszínház főrendezőjével. De
az ön művészi tevékenységének ez csak egyik
területe. Vagy lehetséges, hogy ezután figyelmét,
munkáját csak a zenés műfaj tölti ki ?
 Nem, erről szó sincs, mint ahogy ed-

dig sem kötődtem egyetlen műfajhoz. Ha
alkalmam van, továbbra is rendezek
operát és prózát egyaránt. Operára álta-
lában több lehetőségem nyílik, de a tele-
vízió módot ad prózai előadások rende-
zésére is.
 Nincs nosztalgiája a prózai színház iránt?
 Inkább csak szervezetileg. Tehát nem

elsősorban az állandó rendezői munka
hiányzik, hiszen ezt kielégíti a televízió,
inkább a közös munkában való részvétel.
Mindig adódnak darabok, darabötletek,
szereposztási ötletek, még akkor is, ha a
művet más rendezi. Az
együttgondolkodásban részt venni ez
hiányzik inkább.

- Egyébként azzal, hogy a Főiskolán
most prózai osztályt tanítok, megmaradt a
kapcsolatom a prózával Valószínűleg
ezért is ragaszkodtam a prózai színész
évfolyamhoz. 'falán ha az Operettszín-
háztól lettem volna kénytelen megválni,
akkor operettosztályt indítottam volna
szívesebben.

- Sok, néha már túl sok szó is esik a nem-
zedéki problémákról, a pesti és a vidéki szín-
házak állítólagos ellentétéről. Mintha a két
különböző, egymástól független probléma
(vagy inkább látszatprobléma) emlegetése és
mondvacsinált szembeállítása a valódi szín-
házi gondokat és magát az igazi művészi
munkát akarná helyettesíteni.. Mi a véleménye
erről az állandóan emlegetett nemzedéki
ügyről ?

- A legnagyobb problémám az, hogy egy
fiatal rendezőt vegyek magam mellé

az Operettszínházba, akivel a gondok egy
részét meg tudom osztani. De a szak-
mában van egyfajta arisztokratizmus,
ezért mindenki a Nemzeti, a Madách, a
Vígszínház rendezője, még inkább főren-
dezője, talán igazgatója akar lenni.

- Gondola, hogy ez komolyan így van ?
- Nem. Inkább csak heccelik a fiatalo-

kat. Amikor a mi generációnk elvégezte a
Főiskolát, mindannyian vidékre szer-
ződtünk. Akkoriban teljes rendezőhiány
volt az országban. Az előttünk járó gene-
ráció tíz-tizenöt évvel idősebb volt ná-
lunk. Valamennyien éveket töltöttünk
vidéken, és keményen dolgoztunk. A vi-
déki fesztiválokon nagyon sokszor mond-
ták, hogy ez vagy az a produkció jobb,
mint a budapesti előadás. De arról szó
sem volt, hogy ettől „vesszen" Gellért
Endre, vagy „vesszen" Major Tamás.

- Most sem erről van szó.
-- Nem. De nem is ingereltek erre ben-

nünket. Nem volt ilyen mesterségesen
szított generációs kérdés. Tudtuk, az a
dolgunk, hogy megszervezzük a magunk
„műhelyét" vidéken, és ezt nem azért
csináltuk, hogy Várkonyi ellen vagy
Major ellen vagy adott esetben Horvai
ellen dolgozzunk, hanem inkább azért,
mert azt vártuk, hogy ők mit szólnak
hozzá, vártuk, hogy talán felfigyelnek
munkánkra.

- Tudtommal sem Ruszt, sem Zsámbéki, sem
Székely, sem a többiek, akiknek a neve szóba
kerül a vita kapcsán, sohasem valaki vagy
valakik ellen rendez. Munkájukkal szín-házuk
és színházi életünk egészének érdeké-ben
dolgoznak. Mi a véleménye, a főiskolai tanárok
és azok, akik erről a nemzedéki ügyről
beszélnek, látják az érintett előadásokat, vagy
csak általánosságban tudnak, a létezésük-ről?

- Nekem tiszta a lelkiismeretem. Har-
minc éve szinte megszakítás nélkül min-
den jelentős, sőt kevésbé jelentős buda-
pesti előadást és átlagosan tizenöt-húsz
vidéki produkciót nézek meg. Sajnos,
nem mondhatom el ugyanezt csak nagyon
kevés kollégámról, színészeket is
beleértve, generációs különbségre való
tekintet nélkül. Színházi közéletünk har-
mincéves rákfenéje, hogy mindenkinek
mindenről véleménye van, anélkül, hogy
megbecsülnénk egymást egymás mun-
káinak megismerésével. Így a vélemé-
nyeket általában nem befolyásolják a té-
nyek, ami nagyon kényelmes álláspont.
Külön tanulmányt érdemelne, hogy
egyik-másik színházunk vezetőjének el-
szakadása a szakmától milyen összefüg-



világszínház
gésben van társulatának szervezetlensé-
gével.

 Térjünk vissza saját generációjához.
 Igen, miközben tehát vártuk, hogy

fölfigyeljenek ránk, mi is vitatkoztunk az
előttünk járókkal. Vitatkoztunk a rende-
zéseinkkel, az előadások szellemével. És
ez természetes, ez az élet rendje. Attól
művész valaki, hogy nem ugyanazt akar-
ja csinálni, mint a másik, mint az elődök.
A fiatal kollégákkal én személy szerint jó
kapcsolatban vagyok. Legtöbben dol-
goztak velem mint asszisztensek, és azo-
kat a munkáikat, amelyek fontosak és je-
lentősek, azokat én nagyra értékelem.
Ruszt Troilus és Cressidáját, Székely
Macskajátékát, Zsámbéki munkáit és még
másokat. Az Operettszínház plakátjai bi-
zonyítják, hogy amióta tehetem, vendég-
ként foglalkoztatom a fiatal és még fiata-
labb kollégáimat. De ami nem tetszik,
arról nem tudom azt mondani, hogy tet-
szik. Ez azonban még nem jelent nemze-
déki ellentétet, amit egyébként nem is ők
kezdtek el szítani, sőt eredendően semmi
közük hozzá.

 Hát kinek lehetett ez érdeke?
 Másodvonalbeli embereknek, főleg

az idősebbek közül azoknak, akik annak
idején a mi generációnkhoz is hozzácsa-
pódtak útitársnak, de ott nem találták meg
magukat. Hát most újra próbálkoznak. Ok
és újabb társaik szervezik ezt a
hisztérikus kampányt, aminek valódi
szenvedő hősei éppen a fiatal rendezők,
akik ilyen légkörben nem mindig tudják
„helyretenni" magukat. Ha engem annak
idején megkérdeznek, hogy a kaposvári
Ahogy tetszik-előadást elvigyék-e Varsó-
ba, akkor én barátilag, az egykori tanár
jogán - bár Zsámbéki nem is az én tanít-
ványom volt - elmagyarázom, miért le-
hetett Budapesten sikere az előadásnak,
és miért nem lesz az a Nemzetek Színháza
fesztiválján. Nagyon igaza volt Gábor
Miklósnak a Magyar Nemzet-beli nyilat-
kozatában, amikor azt magyarázta, hogy a
Don Carlos pesti éjszakai bemutatásán
valami ellen volt az előadásnak - vélemé-
nyem szerint különben jogos - sikere.
Ezeknek a valóban tehetséges és komoly
munkát végző fiataloknak nem feltétel
nélküli ajnározásra van szükségük. Ne-
kik is sokkal többet jelentene, ha az ügye-
letes zseniség tűnékeny nimbusza helyett
munkájukat elemző módon értékelnénk. S
hogy ez mennyire nem generációs kérdés
- mint talán ebből a beszélgetésből is
kiderül -, sokszor nekem is erre volna a
legnagyobb szükségem.

Bitef '75
KOLTAI TAMÁS

Planchon Tartuffe-je:
politikai színház

A hatalmas Krisztus-test betölti az egész
színpadnyílást. A dijoni múzeum tábla-
képéről készült reprodukció a keresztről
való levétel részletét ábrázolja. Az isme-
retlen festő alkotásán félrebillent fejjel,
elomló tagokkal hanyatlik hátra a ruhát-
lan alak. Diadalmas barokk zene szól.
Egyszerre feltárul a Krisztus-test egy pa-
rányi részlete: apró ajtó keletkezik rajta,
amelyen vödörrel és partvissal kilép egy
takarítóasszony. A zene megszakad, a
Krisztus-előfüggöny fölsiklik: Orgon
házában vagyunk. Így kezdődik Roger
Planchon Tartuffe-je.

Planchon a mostani szezon kezdete óta
Robert Gilbert-rel és Patrice Chéreau-val
az új TNP-nek (Théâtre National Popu-
laire) nevezett villeurbanne-i színház társ-
igazgatója. A társulat az 1957 óta Lyon
egyik északkeleti külvárosában működő
Théâtre de la Cité jogutódja. Itt már meg-
rendezte egyszer Planchon a Tartuffe-öt.
1962-ben az előadás nagy vitákat váltott
ki, a rendezőt igen sokan támadták. Ti-
zenkét évvel később az új előadás koráb-
bi Tartuffe-jének gondolatmenetét telje-
síti ki.

A díszlettervező Hubert Montloup az
egykori előadás tervezőjének, René Al-
liónak az elgondolásait tekintette alap-
nak. Eszerint Orgon dúsgazdag polgár,
aki óriási palotában lakik. Az első válto-
zatban XIV. Lajos Franciaországának
pazarló gazdagsága tükröződött. Most
minden félkész állapotban van. Mintha
Orgon csak nemrég költözött volna be.
Körös-körül még a múlt nyomai láthatók.
A hatalmas csarnokok falain reneszánsz
festmények, a sarokban szobrok. De már
megkezdődött az átalakítás. Mindenütt
megjelennek az építkezés kellékei: csigák,
emelők, kötelek. Kibontott falak, be-
emelésre (vagy elszállításra) váró timpa-
nonok kötélen, ideiglenesen elhelyezett
és fehér porfogó huzattal borított búto-
rok. Az első felvonásban egy csarnokot
éppen kápolnává alakítanak át. Külön-
féle zsákokban építőanyagok hevernek, a

háttérben látható az állványzat, kardos
arkangyal szobra lóg csigán, az ajtó
melletti ülő Krisztus-szoborra időnként
éles fény zuhog odakintről... A második
felvonás a „cselédtraktus" mosodájában
játszódik, a harmadik egy csarnokban,
amelynek dísze, a Napkirály lovasszobra
egyelőre még lepellel van letakarva. Min-
den felvonás végén felsiklik egy újabb
háttérfal - egyre beljebb hatolunk Orgon
házába és a ház furcsa misztériumába.

Az előadás külső képe nem más, mint a
külvilág sűrített lenyomata. A társadalom
éppúgy átalakulóban van, mint Orgon
háza. XIV. Lajos még fiatalember, az
abszolút monarchia még nem erősödött
meg, a múltat már eltörölték, az új
korszakot most iktatják be. A helyzet
egyelőre bizonytalan, nehezen áttekint-
hető. Mindenkinek minden lépésére vi-
gyáznia kell, ki tudja, hogyan alakulnak a
dolgok. Franciaországban átmeneti ál-
lapotok uralkodnak.

Ami Orgon pazarlóan pompás palotá-
jában történik, az a falakon kívüli társa-
dalmi feszültségeket, a korabeli Francia-
ország ideológiai éghajlatát és politikai
realitásait tükrözi vissza.

Planchon Tartuffe-jének cselekménye,
pontosabban e cselekmény politikai vonala
így mondható el:

Orgon a Fronde-lázadás nehéz és poli-
tikailag veszélyes éveiben, amikor a feu-
dális nemesség még egyszer utoljára
szembeszállt a király abszolutizáló törek-
véseivel, XIV. Lajos mellett állt. Ennek
ellenére nem szakította meg a kapcsolatot
az ellenzékkel, és beleegyezett abba,
hogy néhány fontos papírt elrejtsen a há-
zában. Tartuffe felfedezi a leveleket, és
följelenti Orgont. A következmények
csaknem végzetesek Orgonra nézve. A
király azonban úgy dönt, hogy megbo-
csát. A döntésben ravaszul ötvöződik
számítás és nagylelkűség. Végül is Tar-
tuffe bizonyult föláldozhatónak. Orgon
helyett őt tartóztatják le.

A gondolatmenetből fölsejlik, hogy
ebben az értelmezésben Orgon lelkiisme-
reti válságáról van szó. Planchon szerint
Corneille-nél (és másoknál) a magánéletet
folytonosan átszövik a hősök társadalmi
elkötelezettségéből származó eszmék,
amelyek legtöbbször szembekerülnek a
privát szférával. Orgon konfliktusa pedig
éppen az, hogy beengedje-e a politikát a
házába, vagy rekessze a küszöbön kívül.


