
fórum
említett pécsiek - a színház egyedüli
megváltóinak tartják magukat. Minden-
kinek megvan a maga dolga, azt végezze
el. Akadályt azonban nem gördítünk a
spontán együttműködés elé.

- Tudomásom szerint a színház keretében
alakult egy részben önálló stúdió, egy labora-
tóriumszínház, Szikora János vezetésével.

- Csak félig jó az információja! A stú-
diót valóban létrehoztuk, de nem szín-
házként, mert annak nem sok értelme
lenne, hogy a magyar gyakorlat szerint
csak egy szűk rétegnek bemutatható
darabok helyi fórumát teremtsük meg. El-
lenben a továbbképzés, a színészi munka
megújítása szempontjából szükséges a
stúdió. Tehát szigorúan belső, szervezeti
kérdés a stúdióügy.

- Ú gy hírlett, hogy a színháznak, a kiszol-
gálóhelyiségeknek az állapota nem a legjobb, a
műszakiak, a tárasok, a műhelyesek kor-
összetétele kedvezőtlen, s az intézmény gazda-
sági működését is vizsgálni kellett.

- Ami a műszakiakat, a műhelyekben
dolgozókat illeti, állíthatom, hogy párat-
lan szaktudású, kitűnő gárda, ilyen, azt
hiszem, egyetlen más színházban sincs. A
megterhelésük viszont óriási, ami a több
tagozatos működésből érthető. Színhá-
zunk gazdasági tevékenységét, mint min-
den más magyar intézményét, időnként
ellenőrzik az arra illetékesek, ez alól mi
sem lehetünk kivételek. Ez valóban plusz
munkát rótt a színház adminisztrációjára.
A színház rekonstrukciója maholnap
esedékessé válik, készülnek a tanulmány-
tervek, a hatodik ötéves tervben szaka-
szosan kerül sor a színházak felújítására.

- Ezek szerint - úgy tűnik - most minden
adva van ahhoz, hogy a következő évad sokkal
sikeresebb legyen az ideinél, kilendüljön a szín-
ház az erőgyűjtés állapotából, s a produkciók
ismét a színházi közfigyelem középpontjába
kerüljenek.

- Elméletileg minden együtt van, való-
ban. Am ha a színházi közfigyelem alatt
bizonyos erőltetett elvárásokat ért, akkor
ezeknek nem tudunk és részben nem is
akarunk eleget tenni. Mi a magunk belső
törvényei szerint, a magunk útját járjuk.
Ha ez időnként egybeesik a köz-figyelem
kitüntetett irányaival, akkor örülünk neki,
ha nem, akkor sem esünk kétségbe.
Hosszú távú terveink vannak, azokat kell
realizálnunk.

- Kívánjuk, sikerüljön a hosszú távú ter-
veket úgy valóra váltani, hogy annak a bizo-
nyos közfigyelemnek az érdeklődése se lany-
huljon a pécsi produkciók iránt.

Vámos László a Nemzetek Színházának
hamburgi fesztiváljáról hazatérve interjút
adott a Magyar Nemzet kritikusának,
Barta Andrásnak, lesújtó tapasztalatairól.
Megnyilatkozása elvi jelentőségű, nem
kötődik konkrét fesztiválokhoz,
olyasfajta szívós és következetes színházi
szemléletet fogalmaz meg, mely
hagyományos uralmi helyzetét támadó
hangon védelmezi. Vámos véleménye
hamburgi élményeiről sommásan így
hangzik: „ A z egész fesztivál a művi, a
kiagyalt, a kimódolt, tehát a hazug színház
csődjét és utolsó rúgásait jelképezte
számomra." Már ez a „tehát" is feléb-
resztette bennem az ellentmondás ra-
koncátlan ördögét: a hazug színház, honi
tapasztalataim szerint, nemcsak kiagyalt,
kimódolt koncepciókból táplálkozhat,
hanem az agy nagymérvű
kikapcsolásával színre varázsolt, módo-
zatok nélküli kellemes játékmódból is,
mely a néző (olykor csakugyan hivalko-
dó) sokkírozása helyett választékosan
semmitmondó szórakoztatásukat tűzi ki
célul. Úgy vélem, a legavantgardistább
rongyrázás sem lehet hazugabb, mint az a
művészet, mely úgy fogyasztható, mint
utána a cigányzene hangjaira fel-szolgált
éttermi vacsora, amihez katartikusan és
kulturáltan kedvet csinál. Vámos szerint
„a koncepciótlan avantgardizmus a /ehető
legpolgáribb dolog", de sajnos elmulasztja
közölni velünk: milyen ál-

láspontról nyilvánítja polgárinak ezt az
irányzatot. Talán a proletárszínház
nevében? Nyilván nem. Akkor háta pa-
rasztszínház lebeg szeme előtt? Ugyan.
Vámos, más összefüggésben, a „nép-
színház" kifejezést használja: „Szerintem
csak kétféle színház létezik : népszín-ház és
rossz színház." De mi az a nép-színház?
Ismét felmerül a kérdés: talán a
proletárszínház? Vagy a paraszt-színház?
Nincs jele annak, hogy Vámos ilyen
konkrét társadalmi kategóriákra gondol.
Viszont a „nép" fogalma ma már
tudományosan nem használható, és a
köznyelvben is pontosabb helyette a
„lakosság" kifejezés; a „népszínház"
eszerint olyan - színi előadásokkal fog-
lalatoskodó - kulturális intézmény, ahová
csak úgy dől a lakosság. A lakosság
azonban a színházban polgári táplálék-
hoz, de legalábbis polgári tálaláshoz
szokott. Vámos idézett mondatát tehát így
egészíteném ki: „ A koncepciótlan
avantgardizmus a lehető legpolgáribb dolog,
ugyanolyan polgári, mint a koncepciótlan
lakosságszórakoztatás." Ez a lakosság-
szórakoztatás persze a legnagyobb és
legfelkavaróbb műveket is nyersanya-
gának tekintheti. Láttam már nálunk -
igen telt házak előtt Shakespeare-t,
Moličre-t és Brechtet a kommersz
darabok szintjére leszállítva. ilyen esetek-
ben a koncepciótlanság válik koncep-
cióvá: egyrészt elő kell adni a szent

EÖRSI ISTVÁN

Népszínház és avantgardizmus

A színházi életben és a színházi sajtóban - határainkon innen és túl - egyre több szó esik a
népszínházról. júliusi számunkban Földes Anna számolt be a színikritikusok nemzetközi
szervezetének bécsi kongresszusáról, melynek témája a népszínház fogalma, tartalma,
funkciója volt. De abban, hogy mitől nevezhető népszínháznak egy színház, a bécsi találkozó
résztvevői sem tudtak egyetérteni, nem utolsósorban azért, mert az eszmecsere során tartalmi
és formai problémák és definíciók keresztezték egymást. Hasonlóképp régi vita tárgya a
színházi avantgardizmus mibenléte, amiről különféle szempontok alapján sokféle állásfoglalás
született. Legutóbb Vámos László nyilatkozott erről a kérdésről a hamburgi Nemzetek
Színháza kapcsán; Eörsi István az alábbiakban az ő megállapításaival vitatkozik, arra
keresve feleletet : mit értünk valójában népszínházon és avantgarde színházon? -I
szerkesztőség szívesen helyt ad további hozzászólásoknak, abban a reményben, hogy az
ekképp elkezdődött vita folytatása hozzásegít a lényeges, tartalmi problémák tisztázásához.



szöveget, ahogy ránk hagyományozódott,
a megírása óta egybesereglett történelmi
tapasztalatok lehető leggondosabb
mellőzésével, másrészt mégis át kell
hangszerelni a színház nevezetű
kultúrmulató fizetőképes kuncsaftjainak
kívánalmai szerint.

Vámos László fájlalja, hogy a széles
szakma és a színházi életünket irányító
állami vezetők nem látták a hamburgi
kudarcsorozatot, mert akkor „Talán
megszűnne az az állapot, hogy vannak ered-
ménytelenségeink, amelyeket túlbecsülünk, és
eredményeink, melyeket nem becsülünk." A
hibák legfőbb forrása, hogy „Tíz éve
hazugságban élünk. Ezekre a nemzetközi
színházi találkozókra és a BITEF-ekre elmegy
néhány ember, meglátja ezt a modernista
színházat - hazajön azzal, hogy a világszínház
ilyen. Deklarálja, hogy aki nem ilyen
színházat csinál, az konzervatív, elmaradott,
nevetséges. A színházi emberek ... meg
akarnak felelni egy át nem élt, rájuk
kényszerített, tehát manipulált koncepciónak,
és e szerint dolgoznak." Milyen ismerősen
cseng ez a szöveg: jó vizű honi kútjainkat
néhány fránya külföld-majmoló mérgezi
meg, hozza az idegen módit, a beteges
dekadenciát, és rejtelmes módon, látható
hatalmi források nélkül, sőt ezek ellenére
terrorizálja a túlnyomó többséget, a
közízlést, a köz-véleményt. Az idézetből
úgy tetszik, mintha Magyarországon a
színházi életet avantgardista
parancsuralom sorvasztaná el. Csakhogy
nálunk jelenleg nem működik
avantgardista színház. Az utóbbi évekből
egyetlenegy számottevő avantgardista
csoportról tudok, a Kassák Stúdióról, mely
azonban adminisztratív okokból sem
verhetett gyökeret nálunk, és most, mint
ezt a Die Zeitben és a Theater Heutéban
megjelent elemzéseken kívül a Magyar
Nemzetben is olvastam, Mátrai-Betegh
Béla bánatos jóindulattal elmarasztaló,
részletes be-számolójából, Squat együttes
néven világraszóló feltűnést keltett.

Másik jelentős modern együttesünk, a
Stúdió K., mely mélyen és eredetien
értelmezett Woyzeck-előadásával joggal
keltett hazai és nemzetközi feltűnést, nem
avantgardista abban az értelemben, ahogy
Vámos használja ezt a kategóriát. Érthető
történetet adnak elő, átélhető emberi
sorsok bontakoznak ki a közönség
gyűrűjében, a kor sorskérdéseit irodalmi
szöveg közvetíti, noha formailag (például
a színészek és a közönség viszonyában, a
tér használásában és ki-használásában, az
időben egymás után

lezajló folyamatok egymás mellettivé
tételében stb.) nem idomulnak a meg-
szentelt hagyományokhoz. Ez az együttes
jelenleg otthontalanul bolyong pincéről
pincére, meghívásról meghívásra
(amelyek közt londoni is akad), és csöppet
sincs abban a helyzetben, hogy Vámos
Lászlónak vészharangokat kellene
kongatnia miatta. A többi avantgardenak
minősíthető színházi vállalkozás immár
klasszikusnak számító szövegek hűséges -
vagyis a szövegek szellemének megfelelő
- színpadi megelevenítésére vállalkozott,
változó sikerrel. Gondolok itt
mindenekelőtt Gombrowicz darabjainak
vagy Mrožek Tangójának hazai
előadásaira; de gondolhatnék Beckett
Godot-jára is, amely Aser Tamás ren-
dezésében a modern és a vásári színjátszás
klasszikus ötvözetét valósította meg. Igaz
persze az is, hogy például a Godot nem
nőtte még ki Magyarországon a tornatermi
kereteket; ezért aztán a „népszínház"
kategóriájából áttuszkolható a „rossz
színház" fogalomkörébe, de csak akkor,
ha a „népszínház" létét a terem
befogadóképességétől és a fizető
közönség számától tesszük függővé.

A világért sem szeretnék az avant-
gardizmus fogadatlan prókátorának sze-
repében tündökölni. Magam sem vagyok
avantgardista író, és a színpadon meg-
figyelhető folyamatok nekem is akkor
okoznak örömet, ha mozgósítják valósá-
gos - fizikai, szellemi, lelki - tapasztala-
taimat. Mint írónak, különben sem áll
érdekemben, hogy egyeduralomra jusson
az a színház, ahol - ismét Vámos Lászlót
idézem - „az írott szót harmad-,
negyedrendű tényezőként kezelik". A dráma-
irodalom nyugdíjba vonulhatna, ha ez a
színházi irányzat szerezné meg a hege-
móniát; másrészt viszont serkentően hatna
színészekre, rendezőkre és írókra
egyaránt, ha ez a színház is kidolgoz-
hatná és gyakorolhatná hatáslehetőségeit.
Az idei hamburgi fesztiválon sajnos nem
voltam jelen, de láttam már annyi külföldi
együttest és BITEF-et, hogy igazat adjak
Vámos Lászlónak: a gátlástalan
modernizmusban sok a blöff, a
sikerhajhászás. Csakhogy van gátlástalan
maradiság is, mely nem hajhássza a sikert,
hanem tutira megy: a bevált fogásokat
ismétli, mélyértelműen vagy malackodón,
szaloncsevegést vagy meztelenséget
kínálva. Vámos László műítéletei is jelzik,
milyen befolyásos áramlat nálunk
mindmáig ez a maradiság. A fesztivál
látványosságai közül egyedül Terry Hands
Coriolanus-rendezé

séről van néhány jó szava. Ezt az elő-adást
magam is láttam. Az jellemzi, hogy a
rendezőnek öt felvonáson keresztül semmi
más nem jutott eszébe, mint hogy minél
többször hozza ziccerhelyzetbe zseniális
címszereplőjét, Alan Howardot. Howard
pompázik, mint egy operahős, néhányszor
oda-vissza végig-sétál csodálatos
biztonsággal a gonoszság és a fennköltség
magas oszlopai közé feszített ingó kötélen,
magával ragadóan komédiázik és szaval,
és az egész előadás csak arra jó, hogy
háttérül szolgáljon e mutatványhoz. Ami a
Vámos László által joggal nagyrabecsült
szöveget illeti, az is elhangzik persze,
mégpedig gyönyörűen artikulálva, de
Terry Hands semmi mást nem akart ezzel
a szöveggel, csak éppen azt, hogy han-
gozzék el. Vele szemben riasztó ellen-
példaként említi meg Vámos a mai szín-
házművészet egyik legcsodáltabb és leg-
utáltabb figuráját, Peter Zadeket, aki
körül, Vámos jellemző kifejezésével élve,
„az elmúlt években a legtöbb lihegés volt".
Hadd tegyem hozzá: Zadek személyében
van kit körüllihegni. A Téli rege előadását,
melyről Vámos részlete-sebben
nyilatkozik, nem láthattam, meg-
bámultam viszont a Zadek-féle Othellót,
amellyel kapcsolatban Vámos a következő
megállapítást teszi: „Ez a irányzat az
NSZK-ban megbukott." Ez az Othello az
egyik legnagyobb színházi élményem volt,
részletesen beszámoltam róla a SZÍNHÁZ
1976. decemberi számában. Zadek -
Shakespeare-hez nagyon illő módon - a
farce és a rémdráma közt játszatja le ezt a
kecskék, majmok, varangyosbékák és
párzó legyek metaforáitól hemzsegő
tragédiát, Othello és Desdemona halálos
kergetődzése a sötétben, majd a meztelen
Desdemona lemészárlása és felfüggesztése
- úgy lóg, fejjel le-felé, meztelenül a
színpad elején, mint mészáros
kampósszögén a hús -, majd Othello
vérmaszatos halála azt sugallja, hogy az
elszabadult szenvedély nem költői és
fennkölt ám, mint ezt mutatni szokták
operaszerű színpadokon, hanem mocskos,
borzalmas, állatias. A korhűség
megvalósíthatatlan illúziója helyett Zadek
egy szenvedélyektől, becsvágytól, brutális
hatalomtól kormányzott gátlástalan világot
szegez szembe velünk, és állás-foglalásra
kényszerít bennünket. Kedvelem azokat a
művészeket, akik tartósan és végletesen
megosztják a közvéleményt: a lihegők és
az ellen-lihegők egyforma hévvel
szavaznak mellettük. Vámos óvja a
magyar színházat Zadek-



világszínház
tól és a zadekságtól; ez nem új. Óvtak már
bennünket Beckett-től, Grotowskitól, sőt
suba alatt Peter Brooktól és a Ljubimov-
féle Hamlettől is. Ady, akit a „dekadens"

francia szimbolisták hatásától akartak
megóvni, joggal mondta, társadalomra,
művészetre, közgondolkozásra egyszerre
utalva: „Mi mindig mindenről elkésünk."

Ennek az elkésésnek jellegzetes tünete az a
riadalom, amelyet bizonyos körökben az
avantgarde gondolata ébreszt. A
fogalmakkal való szembenézés helyett fura
frazeológiai játszadozás kezdődik. Egyik
oldalon az avantgardizmust a
handabandázással azonosítják, és így aztán
könnyedén számolnak le vele. Igaz:
nyilatkozatában Vámos László csak a
„koncepciótlan avantgardizmus"-ról beszél,
de szövege alapján el sem lehet képzelni az
avantgardizmus koncepciózus válfaját. Az
avantgardizmust vagy modernizmust a
maga egészében zavaros fejű blöffölők
ármányának tünteti fel, közelebbi megha-
tározásukra nem vállalkozik. A másik
oldalon, éppilyen meghatározatlanul, fel-
merül a népszínház eszménye, melynek
inkább propagandisztikus, mint teoretikus
értelme van. Fogadjuk el, kis módosítással,
Vámos László megállapítását: csakugyan
kétfajta színház létezik, a jó színház meg a
rossz színház. Mindkettő lehet modern és
hagyományőrző, pontosabban e kettőnek
nagyon változó arányú keveréke.

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

BÉCSY TAMÁS
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CSETNEKI GÁBOR
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GÁBOR ISTVÁN újságíró,
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KOLTAI TAMÁS

Hamburgi blamaturgia?

Napló a Nemzetek Színházáról

Május 1. Egy ló története

Jól összejött minden: a nemzetközi mun-
kásmozgalom ünnepe (itt is hivatalos
ünnep), estélyi ruhás nagypolgári kö-
zönség a hamburgi Thália Színházban, a
Makszim Gorkij nevét viselő Leningrádi
Akadémiai Drámai Színház bemutat-
kozása, Helmut Schmidt kancellár a föld-
szint első sorában és az NSZK himnusza
az előadás megkezdése előtt.

Amikor a foltos lovat, Holsztomer játszó
Lebegyev megjelenik, és mórikálva
meglebegteti kezében a stilizált lófarkat,
enyhe feszengés a nézőtéren. Itt-ott
kuncognak. Amikor a gazda úgy dönt,
hogy az öreg lovat le kell vágni, és az
istállószolga fenni kezdi a kést, a nézők
feszélyezetten egymásra néznek. Ami-kor az
előadás végén a keretjátéknak ugyanez a
jelenete megismétlődik, a feszült csendben
innen is, onnan is kihal-latszik a
nézőtérről a szipogás. Neszez-nek az urak
és hölgyek: előkerülnek a zsebkendők. A
hamburgi polgár ül a zsöllyéjében,
harminc-negyvenmárkás helyén, és
megsiratja Lev Tolsztoj elbeszélésének
kiközösített, öreg lovát.

A lovat? Ha az Egy ló története egy ló
történetéről szólna, akkor Tovsztonogov
rendezése fölött legföljebb az állat-védő
liga vállalhatna védnökséget. Itt
nyilvánvalóan metaforáról van szó. Ha
Holsztomer „csak" ló, akkor az egész
elviselhetetlenül szentimentális, giccses és
ízléstelen lenne, akár a Bozzi-féle ku-
tyatörténet. Micsoda különbség! A sző-
rösszívű Bozzi úrnak kutyává kell vál-
toznia, hogy először megsajnálja önma-gát
és önmagán át másokat. Saját kutyaéletét
kell átélnie, hogy átélhesse a kutyaéletet.
Miután megjavult, fölmentést kap:
visszaváltozhat emberré. Könnyű kiút,
boldogság, happy end. Milyen egyszerű.
Légy jó, az élet megjutalmaz mondja a
hazug mese. Holsztomert nem váltja meg
senki, és saját ma-gát sem válthatja meg.
Ő az marad, aki volt. Foltos. Más.
Kiközösített.

Kegyetlen történet. Történet, nem le-
genda. A szolnoki előadás címváltozata
mélyen jellemző. A „legenda" glóriát rak a
hős fejére, szentté avatja, megha-

tottságunkra számít. ,1 meghatódást még
Tovsztonogov is nehezen kerüli el, bár
majdnem mindig íróniával ellenpontoz.
Az egészre valahogy azt lehetne mondani:
tragikusan szép. Kérdés, hogy mi
fontosabb: a tragikum vagy a szépség?
Mindenesetre a tragikum rendkívül
esztétikusan, valósággal esztétikumba
csomagoltan jelenik meg. Persze a
musical végletesen stilizált műfaj, és a
mai színpadon (ez nem általános szabály!)
ami naturális, az kegyetlenebbnek tűnik a
stilizáltnál. De vajon törvény-szerűen így
van-e? Azt hiszem, nem. Gombrowicz
Esküvője Kaposvárott épp csiszolt formai
stilizációival fejezi ki a formák kegyetlen
eluralkodását. Tovsztonogov esztétikus
színházának tökéletes formáltsága egy
kicsit elstilizálja-ellirizálja a konfliktust.
Rendkívül hatásosan. A Holsztomer
születésekor föl-szálló pillangó -
Lebegyev mozgatja egy jól látható bot
végén - például nyíl-tan vállalt stilizált
játék. Ugyanez Holsztomer halálakor
mesterkéltté válik ugyan - mert a fekvő
színész saját teste alá rejtett karjával,
láthatatlanul irányítja a pillangó repülését,
s ezáltal naturális hatást igyekszik kelteni
-, metaforikusan mégis tartalmas ötlet,
mert a néző tudja, hogy a pillangó össze
van kötve Holsztomer testével, mintegy
Holsztomer testének meghosszabbítása, s
így a lélek győzelmét, továbbélését
sugallja. (A szolnoki fölülről mozgatott
pillangó e nélkül a kapcsolat nélkül nem
eléggé át-gondolt, kissé szépelgő
utánzás.)

Ami nagyon jó: a játék iróniája. Ami
kevésbé tetszik: a „musicales" fényhatások.
Ez kamarajáték, eltérően az angol-szász
típusú látványos musicalektől. Né-ha
olyan, mintha Tovsztonogov az orosz
cigányzenével akarná eladni a mélyebb
tartalmat, de a zenekar színpadi
jelenlétében mindig bujkál egy kis irónia.
És ugyanígy a szereplők játékában. Azok a
legjobb pillanatok, amikor a színész kilép
a „lóság" stilizált mozgás-rendszeréből.
Lebegyev például kezet mos, amikor a
herceg fölfigyel Holsztomerre. A nagy
„szerelmi jelenet" után természetesen a
kulisszák mögött történik - a belépő
„kanca" egyik válláról lecsúszik a blúz, a
„csődör" pedig diadalmasan lenéz a
közönségre, és fáradtan fölhorkan. Ez az
emberi jel-rendszer távolságot teremt „a ló
történetétől", és ironikus
elidegenítettségével létrehozza a játék
valódi gondolati dimenzióit..

A siker óriási. Ütemes taps. Az egyik


