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Hagyomány, avantgarde,
korszerűség

A közelmúltban két beszélgetésen vettem
részt, amelynek tárgya a tavalyi Nemzetek
Színháza volt Hamburgban. Mint
ismeretes, sokan hiányolták az olyan
nagynevű rendezők részvételét a
reprezentatív programban, mint Brook,
Ljubimov, Stein, Strehler, Besson,
Planchon és mások. Nálunk is elhangzott,
hogy ők a világszínház, miért hívtak meg
helyettük periferikus amatőr, félamatőr
együtteseket vagy ahogy újabban nevezik:
„szabad társulásokat".

Már akkor szöget ütött a fejembe, hogy
akik a mi színházi szakmánkban, ha
külföldi példáról van szó, ilyen lelkesen
kiállnak az úgynevezett rendezői színház
mellett, mindjárt avantgardizmust, a
drámán elkövetett erőszakot, rendezői
diktatúrát kiáltanak a hasonló hazai
törekvések láttán. Az említett be-
szélgetéseken azután megfogalmazódott
egy furcsa paradoxon.

Á világszínház napjainkban mintha
eltávolodna a rendezői színháztól. Ham-
burgban sokan nem titkolták, hogy a
kiváló rendezők vezette professzionista
együtteseknek a létükért küzdő kis cso-
portok elszánt újító szellemére volna
szükségük. Brook már korábban rájött,
hogy az intézményesített színháztól szá-
mára nem vezet tovább út. Mnouchkine és
Bob Wilson más típusú rendezők, mint
elődeik; nem a drámaértelmezésből, a
szövegelemzésből indulnak ki, hanem a
színházi totalitásból. Barba „harmadik
színháza" programjává tette a színházi
önkifejezést mint olyan tevékenységet,
amely a résztvevők egyetlen közvetlenül
lehetséges társadalmi részvétele. Á hang-
súly az esztétikai értékről áttevődött az
„egzisztenciális szituációra". (Ezt a
kifejezést is Barbánál olvastam.) Á ren-
dezői színház, úgy tetszik, lassan kezd
kinőtt hagyomány lenni.

Á paradoxon másik oldala: ugyanez
nálunk vad avantgardizmusnak minő-sül.

Vajon most is arról van-e szó, hogy mi
mindig mindenről elkésünk, vagy a kérdés
bonyolultabb?

Ha még vissza tudunk emlékezni: a
hetvenes évek közepén egyesek sze

mében Kaposvár azért volt eretnek
fogalom, mert ott a rendezők - bizonyos
megfogalmazás szerint - „átvették a
hatalmat", és a drámák helyett „saját
látomásaikat" rendezték meg. Valamivel
enyhébb formában ugyanez a vád hangzott
el Szolnokot, Kecskemétet és Pécset
illetően is. Ez a szakszerűtlen állítás
annyira gyökeret vert, hogy amikor a
kaposvári és szolnoki rendezők, színészek
egy része felköltözött a Nemzeti
Színházba, egy szakmai nyilvánosság előtt
zajló beszélgetésen óvó figyelmeztetés
hangzott el: az ország első színháza
„nem lehet avantgarde". Azóta az .,,új"

Nemzeti Színház működik, számos be-
mutatót tartott, és bár tudomásom szerint
eddig még egyetlen előadását sem
próbálta senki leavantgardozni, az aggo-
dalom, hogy a hagyomány és újítás
egyensúlyából az előbbi nem kap meg-
felelő nyomatékot, legutóbb, a Színház-
művészeti Tanács vitáján többször és
többféleképpen is megnyilvánult.

Á paradoxon tehát valahogy úgy fest,
hogy a mi rendezői színházunk a saját
hagyományaink felől nézve „avantgarde",
a mai világszínház szemszögéből viszont
már „korszerűtlen". Ez ön-magában nem
nagy fölfedezés: a jelenséget a relativitás
fogalmával jelölhetjük. Az egészet
érdemesebb történeti jelenségként
vizsgálni, a magyar szín-házművészet
fejlődésének tükrében. Könnyű ugyanis a
színházi világsajtó nyomán visszhangozni,
hogy a Squat korszerűbb, mint, mondjuk,
Giorgio Strehler, miközben mind a ketten
a maguk „kategóriájában" egymás mellett
léteznek, a másikat nem érintve, más-más
társadalmi föltételek között, eltérő
közönségréteget mozgósítva. De hogy ne
zavarjon a két említett színház föld-rajzi
távolsága, a fenti viszony nem változik
akkor sem, ha helyettük két angol
együttest említek: mondjuk Terry Hands
Royal Shakespeare Companyjét Hands
Coriolanusa amúgy is az egyik vitapont volt a
magyar sajtóban - és Pip Simmons
társulatát. Ők ugyanúgy két kategória:
hivatásos, illetve szabad társulás. Lehet
választani közöttük, ízlés dolga, hogy ki
melyiküket tartja korszerűbb nek, de
valószínű, hogy Hands hagyományos,
Simmons avantgarde színházat csinál.

Mi a helyzet nálunk ? Tetszetős volna
azzal érvelni, hogy Terry Hands hagyo-
mányos színházát hányan tartanák a mi
szakmánk - és közönségünk - körében
avantgarde-nak. De viszonyítsunk csak
önmagunkhoz, így is zavarba jövünk.

Ha - mondjuk- Székely Gábor rendezői
színháza (amelyik Hands színházához áll
közelebb) hagyományos, akkor vajon
milyen Ádám Ottóé? Székelyhez képest
Ádám természetesen hagyományos. E-
szerint Ádámhoz képest Székely avant-
garde. De ha Székely avantgarde, akkor
micsoda - például - Fodor Tamás
Woyeckje

Nemcsak a „képest"-esztétika csődje
nyilvánvaló ebből, hanem annak a szín-
házi helyzetnek a szellemi abszurditása is,
amelyben a fenti színháztípusok kép-
viselői - és rajtuk kívül sokan mások -
valamiféle kiszorítósdit kényszerülnek
játszani. Mintha egy ördögi hang állan-
dóan - és legtöbbször éppen a szorosan
vett színházi szakmán belül - azt suttogná,
hogy ha az egyiket elfogadjuk, akkor a
másikat meg kell tagadnunk. Egy-szerre
nem lehet jó ez is, az is meg amaz is. S
mert ez egy kis szakma, amelyben a
színészek és a rendezők ugyanazokkal a
színészekkel és rendezőkkel találkoznak
színházban, televízióban, filmnél, követ-
kezésképp a vendégszereplés s különösen
a társulatcsere fölér egy árulással, a hit
megtagadásával.

Mi ennek az oka? Valószínűleg az - és
itt térek vissza a történetiség fogalmához -
, hogy a magyar színház, amióta léte
többé-kevésbé folyamatosnak mondható,
vagyis másfél évszázada, sohasem
ismerte a stílusok, irányzatok, formák
békés egymás mellett élését. Minden
születő újnak egy meglevő régi ellenében
kellett kiküzdenie magát, s ez csak akkor
tekinthető természetesnek, ha egyetlen
stílusirányzat sem tart igényt a kizáróla-
gosságra - gondoljunk például a húszas
évek tarka szovjet színházára, amelyben a
harc nem a puszta létért folytatott
küzdelmet, hanem a művészi versengést
jelentette. Nálunk ez sohasem valósult
meg. A két háború közti szocialista
avantgarde-ot például sikerrel taposta el a
polgári hagyomány. Századunk első
felének talán egyetlen olyan példája van,
amely a stílusok egészséges polarizálódá-
sát mutatja: Jób Dániel Vígszínházának és
Hevesi Nemzeti Színházának kétféle
játékeszménye, eltérő művészi gyakor-
lata.

A máig gyűrűző türelmetlenség jeleit
lépten-nyomon tapasztalhatjuk. Nemrég
jelent meg az Új Írásban egy Tamási
Áron színházát értékelő dolgozat, amely
ebből az alkalomból módot talált arra,
hogy többek között Molnár Ferencet és
Lengyel Menyhértet mint világpiaci
keresletre termelő mesterembereket



aposztrofálja - éppen az utóbbi szerző
százéves születésnapján. A Lengyel
Menyhért-centenáriumról megemlékező
írás szerzője, a kiváló Hubay Miklós
pedig, miközben joggal kesereg azon,
hogy a kor drámaírói nem voltak elég jók
a kor magyar színházának, Móricz
Zsigmonddal kapcsolatban Hevesi Sándort
vádolja a rábízott darabok szellemi
tőkéjének gondatlan kezelésével. Azt a
Hevesit, aki heroikus erőfeszítéssel és nem
kis sikerrel próbálta a magyar szín-házat
európai rangra emelni.

A hegemonista türelmetlenség oka ha
történetileg érthető is, ma már egyre
kevésbé adhat fölmentést az ellentétes
színházfölfogások egymásra acsargására.
A hetvenes évek elintéztek egy sor dolgot.
Lejárt jó néhány szakmai alternatíva
fölvetésének érvényességi ideje. Például
senkinek sem jut már eszébe a profil
hiányát emlegetni. Ki tévesztené össze a
mai Nemzeti Színházat, a mai Víg-
színházat és a mai Madách Színházat? Ki
mondaná - mint egy évtizeddel ez-előtt -,
hogy mindháromban egyforma előadások
jönnek létre? Hasonlóképpen idejétmúlt az
író, a rendező és a színész elsőbbségét
sajtócikkekben vitatni. Csökkent a
naturalizmus túlsúlya, hamis állítás, hogy
általános a színészi test-kultúra
elégtelensége és így tovább. Félreértés ne
essék: ezek a maguk idejében nem voltak
álproblémák, és szó sincs arról, hogy
véglegesen megoldódtak volna. Csak
éppen ma már nem kell vitatkozni róluk,
mert maga a gyakorlat tette vita tárgyává -
a mindennapi munka részévé - őket.

A hetvenes évek a fordulat évtizede-
ként jelölhetők. Ne gondoljunk valami
színháztörténeti fordulatra vagy for-
radalomra - ilyenek ritkán játszódnak le a
teátrumban. Inkább egy szemlélet el-szánt,
szívós áttöréséről beszélhetünk. Ilyen
lassú átalakulás, úgy látszik, év-
tizedenként esedékes a magyar színház-
ban. A hatvanas évek is meghozták - az
ötvenes évekhez képest - a maguk újítá-
sait: a csöndes pszichologizálást, az ér-
zelmes romantikát, a színpadi formabon-
tást és a nyugati drámabehozatalt. A het-
venes évek - a hatvanasakkal szemben - a
színpadi nyelv hajlékonyabbá tételével és
a színpadi gondolat vivőerejének föl-
fokozásával újítottak. Mások voltak a
hatvanas évek és mások a hetvenes évek
színházi reformerei, s ez megint csak
elgondolkodtató. Az előbbiek ugyanis az
évtized végére mintha kifáradtak vagy
befulladtak volna, és nem

tagadható el, hogy a fáradtság jelei a
hetvenes évek reformnemzedékének né-
hány tagjánál is mutatkoznak, éppen az
utóbbi időben. Szomorú volna, ha a
magyar színház évtizedenként kizsige-
relné, fölemésztené legjobb munkásait.

A hetvenes évek legfontosabb szemléleti
újdonságát még nem említettem. Ez
röviden úgy fogalmazható meg, hogy a
színháznak nem az író gondolatait kell
átszármaztatnia a nézőre a drámai mű
közvetítésével, hanem a színjáték önálló
művészi totalitása révén, közvetlenül kell
kifejeznie a kor konfliktusait. Az a föl-
fogás, hogy a belülről vezérelt szín-
játéknak mint műegésznek a fölidézett
drámai kollíziók példája helyett közvet-
lenül - a nézőben - kell kollíziót terem-
tenie, ma még sokakban berzenkedést vált
ki. Egyszerűbben szólva: ez a meg-
nyugvást keltő, pihentető-feledtető szín-
ház és az önmagunkkal elszámoltató
színház ellentéte. Ha valamiben, akkor az
utóbbi típust képviselő „fiatal szín-ház"
ebben a tekintetben avantgarde az előző
nemzedék kizárólagos hagyományával
szemben.

Ennek a színházfelfogásnak a puszta
elfogadtatásához kemény harcra volt
szükség mind a gyakorlatban, mind a
gyakorlatot támogató kritika részéről.
Véleményem szerint a színházi helyzet
ezért éleződött ki a hetvenes években. A
kritika nem egy általa „futtatott"
színházszemlélet vagy színháztípus egyed-
uralmáért harcolt, tehát nem azért, hogy a
magyar színház „egyfajta" legyen - ez a
vád többször elhangzott, legutóbb Vámos
László fogalmazta meg -, hanem éppen
ellenkezőleg: annak a jogáért, hogy az
általánosan bevett, „intézménye-sített"

színházszemlélettől eltérő, más-fajta
teátrumi eszmény helyet kapjon a Nap
alatt, és ne minősülhessen egy torzító
interpretáció célzatos rosszindulatával
sem antihumánusnak, sem ideológiailag
károsnak, sem közönségellenes-nek. Ma
már szerencsére nem kell meg-védeni ezt
a másfájta színházat - kép-viselői, az
egykori „fenegyerekek", „renitens ifjak",
„avantgardisták" egyre sűrűbben
bukkannak föl budapesti és vidéki
színházak főrendezői, illetve vezető
rendezői posztján. Ilyenformán nemcsak
ők igazolták magukat, hanem a törekvé-
seik mellé szegődött kritika is igazolta
önmagát.

Ebben a valamennyire konszolidálódott
helyzetben megvan a lehetőség arra, hogy
enyhüljön a szakmai légkör ál

talános feszültsége. Amikor polgárjogot
nyert egy újfajta színházi nézet, szándé-
kai előadásokban manifesztálódtak, és a
közönség is támogatta, akkor már
végképp nincs szükség a kiszorítósdi-
játék imitálására. Most már nem szorul
„védelemre" a gyönge, friss hajtás, és
talán eljön az ideje, hogy egy tágabb
horizontú, differenciáltabb, sokszínűbb
színház egyes irányzatai az egymás elleni
harc eszközeit kizárólag versengésre,
esztétikai értékek termelésére fordítsák.
Ebben a helyzetben még abszurdabb azt
állítani, hogy a kritika bármikor is „egy-
fajta" színházat akart volna; különösen a
hamburgi Nemzetek Színházáról írt
beszámolókra hivatkozva, amelyeknek
éppen az volt a céljuk - meg lehet róla
győződni -, hogy a fesztiválon részt vevő,
bár korántsem azonos esztétikai
színvonalú előadások sokféleségének
példájával óvják az olvasót azoktól, akik
a maguk lekicsinylő véleményét
ízlésdiktátori vehemenciával megtámo-
gatva csak a saját gusztusuk szerinti
színházat tartják elfogadhatónak. Ha ez a
kirekesztő szemlélet hatalomra jutna,
akkor lenne csak újra „egyfajta" a magyar
színház.

Nem gondolom, hogy a paradicsomi
állapotok küszöbén vagyunk. De úgy
hiszem, hogy a jelenlegi egyensúlyi hely-
zet kedvez a nyílt eszmecserének, a
valódi vitának, az értékek reális elisme-
résének. Most sok minden világosabb,
mint néhány évvel ezelőtt. Akik egy év-
tizede újat kezdtek vidéken, ma nem vá-
dolhatók azzal, hogy céljuk vidéki fő-
rendezőből pesti főrendezővé lenni, mert
ma - pesti főrendezők. Lehet ma
komolyan venni egy olyan rendezőt, aki
leginkább Csinom Palkókat rendez, és
arról piheg, hogy világéletében Gomb-
rowicz Yvonne, burgundiai hercegnőjét sze-
rette volna megrendezni? Ma aligha
érezheti magát méltatlanul kallódó ren-
dezőzseninek, aki nem találja a helyét
teátrumi munkahelyén, de elhárította
legszebb vidéki színházunk főrendezői
posztját.

Ma nagyobb esélyünk van tisztábban
látni hagyomány és avantgarde viszonyát,
vagy szerencsésebb fogalommal élve: a
korszerűség ismérveit.

Szándékosan a színház egyik műfaji
határterületéről, az operajátszásból ho-
zom a példát. Mihály András, az Opera-
ház igazgatója az utóbbi évek egyik leg-
radikálisabb színházvezetői koncepciójá-
val állt elő - például a hatalmas repertoár
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Hamlet
vagy anti-Hamlet

„Kinek mi fontos, ez a korkülönbség
igazsága" (Halmi)

Huszonöt Halmi szerepel a budapesti te-
lefonkönyvben, a név tehát eléggé hét-
köznapi ahhoz, hogy a gyanútlan néző ne
asszociáljon a Hamletre. S hogy a Kondor
név Claudiust, Horváth Horatiót, Pilisi
Poloniust takar, az is csak a történet és a
szöveg sodrában kerül előtér-be.
Bereményi Géza keményen mai tragédiája
- Ha/mi - vagy a tékozló fiú - ugyanis Hamlet-
parafrázis. Egyik kritikusa e kézenfekvő
kategorizáláshoz hozzáteszi, hogy nem
Hamlet-paródiáról van szó. A másik bírálat
a Hamlet-parafrázis tényét is vitatja: a
Shakespeare-tragédia ellenpontjának
tekinti Be-reményi drámáját. Paródiáról
természetesen szó sem lehet, az író
mindvégig komolyan veszi a klasszikus és
az aktuális Hamletet is. Bereményi
egyébként, és ez fölöttébb rokonszenves
írói tulajdonsága, minden műfajt rendkívül
ko-

molyan vesz. Cseh Tamás dalainak szö-
vege is az önkifejezés és a társadalom-
kritikai állásfoglalás írói lehetősége szá-
mára. Stílusának és szerkesztésmódjának
a valóság légterében érzékelhető lebegése
nem csökkenti, hanem sokszor (Bere-
ményi novelláiban és családregényében, a
Legendáriumban is) fokozza a történet
gondolati teherbíró képességét.

Halmi János, tizenkilenc éves magyar
diák - lakhelyét közelebbről nem jelöli
meg az író - a maga önkritikus, öntudatos
megállapítása szerint „nem besorol-ható".
Tanárai jó eszűnek mondják, szer-
telenségét életkorával, a megkésett ka-
maszkor érzékenységével magyarázzák.
Osztályában, ezt társaitól tudjuk, a je-
lentékenyebbek, a „menő fejek" közé
tartozik, aki valami mást is akar, mint
leérettségizni. Ez a más azonban nem a
célok többletét, hanem azok hiányát
takarja. (Halminál is egyfajta deficitről
van szó . . .) Agyában egyszerre fogan
meg a bűnök elkövetésének és a bűnhődés
lehetőségének gondolata - ennyi--ben
Bereményi Hamletje Raszkolnyikov távoli
rokona.

Shakespeare Hamletje az igazságot
akarja -- legalább felderíteni. Halminak
viszont, amikor apja szellemétől (ponto

sabban, tizennyolc évi távollét után várat-
lanul hazalátogató s a fiát titokban meg-
kereső földi lényétől) megtudja a múlt
titkait, terhére van az igazság. Foszlányait
már korábban ismerte: édesanyja második
férje, Kondor igazgató, ami-kor
elérkezettnek látta rá az időt, el-árulta
nevelt fiának, hogy vér szerinti apja - az
asszony első férje és Kondor édes bátyja -
nem sokkal Halmi születése után külföldre
szökött. Csak a múlt tartalmát és a tettek
rugóit nem fedte fel a nevelőapa Halmi
előtt. Azt, hogy a testvérek, akik közös
hitben és munkában töltötték ifjúságukat,
1956-ban a barikád szemben levő oldalára
kerültek. A vér szerinti apa leszámolt és
szembe-fordult múltjával, öccse viszont
akkor hitte következetesnek önmagát,
amikor továbbment a megkezdett úton.
Azután, amíg Halmi apja börtönben volt,
Kondor elszerette tőle a feleségét. Amikor
kiszabadult, Kondor-Claudius és a Gert-
rúd szerepébe kényszerült anya ördögi
csellel rávették, hogy disszidáljon.

Ezt az ily módon, csalással konszolidált
családi békét borítaná fel a váratlanul, fia
szempontjából valóban szellem-ként
érkező apa, akit megjelenése pillanatában
Halmi barátai valamiféle titok-

felére csökkentésével -, mégpedig ott, ahol
legalábbis két évtizede állni látszik az idő.
Amikor elsőként Asher Tamást invitálta
Mozart Idomeneójának megrendezésére, ez
nemcsak meghívás volt, hanem kihívás is.
Pontosan az történt, amit várni lehetett:
Asher hagyományokkal szakító rendezése
vihart kavart - szakmai körökben,
kritikában, közönségben. Avantgarde
munka volna Asheré? Nem az. A rendező
csak a megkövült tradícióval szakít,
közben sok mindent kitűnően old meg,
néhány dolgot pedig egy-részt a saját
operai tapasztalatlansága, másrészt éppen
a megkövült tradíció visszahúzó ereje
folytán sikertelenül abszolvál. A
zenedrámai igény azonban napjaink
természetes színházesztétikai
törekvéseivel rokon. Ez Európa számos
operaszínpadán mindennapi gyakorlat,
nálunk skandalum. A legenyhébb jelző,
amit emlegetnek: zeneellenes. Eszembe jut
a huszonhárom éves Peter Brook, a
londoni Covent Garden 1948-ban
kinevezett főrendezője, akit ugyanezzel a
jelzővel átkoztak ki, ugyan-ezeknek a
megkövült tradícióknak a

nevében. Dehogy akarom Ashert Brook-
hoz hasonlítani, már csak azért sem, mert
Brook 1948-ban fenegyerek volt, Asher
1979-ben az Operában nem lehetett
eléggé az. A Covent Gardenból rövid úton
kiebrudalt Brookot a hírek szerint 1981-re
újra meghívta a Covent Garden. Ashernak
remélhetően nem kell harminc évet várnia
az elégtételre.

Kikényszerített avantgarde-emberek,
hagyománytipró hírébe keveredett, egyé-
nileg gondolkodó rendezők kerülnek ek-
képpen a - Hevesivel szólva - torony-
őrként megrögzött tradícióvédők gyanú-
sítottjai közé. Például a Nemzeti Szín-
házat néhányan olyan lőportoronynak
szeretnék látni, amely tradíciókkal van
aláaknázva, s ha az ott dolgozók vigyá-
zatlanul nagyokat lépkednek, akkor az
egész fölrobban. Vajon hagyományőrzés
volna-e a Nemzeti Színházban, ha elő-
adnák a nagy magyar regényíró elő-
adhatatlan drámai zsengéjét? Á puszta
tény, hogy a Tragédia vagy a Bánk bán
állandó műsordarabja a színháznak -
akármilyen hevenyészett előadásban
vajon elég-e a klasszikus hagyomány

eleven élménnyé ébresztéséhez? S ha az
első két évadban nem sikerült föl-dajkálni
egyetlen vállalható új magyar drámát sem,
nem illendő-e a türelem ilyen hosszú
kihordási időt igénylő ügyben?

A kitűzött cél politikai és etikai súlyától,
a vállalt gondolat eredetiségétől, a
kifejezésre fordított energiától, a vajúdás
gyötrelmes őszinteségétől vagy a próbá-
nak nevezett kellemes időtöltéstől függő-
en sok és sokféle színház létezhet. Szín-
ház és színház - ha tetszik: hagyomány és
avantgarde - fogalma éppúgy ment-
hetetlenül összekeveredik, ha Kurázsi
mama történetét könnyes melodrámának
érezzük, mintha a János vitéz rendezőjétől
a brechti gesztikus színjátszást kérjük
számon. Valójában mindkét föltételezett
esetben sokkal egyszerűbb dologról: az
ízlés csődjéről, a gondolkodás hiányáról
vagy egyszerűen dilettantizmusról lehet
szó. Egy ízlésesen szórakoztató színház a
maga nemében adhat éppoly művészi
élményt, mint a gondolkodásra zaklató.
Ne keverjük össze őket. A kritikus is jól
teszi, ha értéküket önmagukhoz méri.


