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Vámos László

Shakespeare-felfogásának változásáról és a látványosságról; a Madách Színház

„ k é ta rcúsá g á ró l" és p ro f i l j á ró l ; a fiatal rendezők nevelésérőd és az operettről

Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Vámos
László Hamlet-rendezése a Madách Színházban
nemzetközi sikert aratott. Se szeri, se száma
azoknak a neves külföldi Shakespeare-szakér-
tőknek, köztük angoloknak, akik annak idején itt
jártak, és elragadtatással nyilatkoztak a mi
Hamletünk hiteles és izgalmas előadásáról, Vá-
mos László pedig sorra kapta a külföldi meghívá-
sokat vendégrendezésre. S hogy a Hamlet nálunk
kasszasiker is lett - csaknem háromszázszor
játszották szériában, zsúfolt nézőtérnek -, erre
aligha akadt példa. Most sem vették le véglegesen
a műsorról, csak éppen szüneteltetik, Gábor
Miklós elfoglaltsága és többféle technikai akadály
is gátolja egyelőre a további előadásokat.

Vajon nem küzdött-e Vámos László ezek után
gátlásokkal, amikor hozzáfogott a III. Richárd
színreállításához? A Hamlettal kapcsolatos ta-
pasztalatai és tanulságai segítették-e, vagy pedig
zavarták elképzeléseinek a megvalósításában?

Az Újságíró Klubban beszélgetünk, Vámos
elgondolkozik :

- Amikor a I I I . Richárdra került sor, eszünk-be
sem jutott - sem Gábor Miklósnak, sem nekem -,
hogy a Hamlet sikerére kell rádupláznunk.
Mindenképpen egyetértettünk abban, hogy most
másfajta Shakespeare-hangot kell megütnünk.
Már csak azért is, mert hét év alatt a szemléletünk
is elkerülhetetlenül megváltozott. Már a Hamlet
újrarendezése és a szegedi előadás is voltaképpen
önmagunkkal folytatott művészi vita volt. A
Hamlettal azt a célt tűztük

magunk elé, hogy elszakadjunk attól a romanti-
kus, dekoratív, „ünnepi" tónustól, amely a legjobb
Shakespeare-előadásainkba is mindig valahogy
visszalopakodott. A sikernek örültem, de mégis
szembekerültem ízlésemnek és hangvételemnek
olyan jeleivel, amelyeket az évek múlásával mind
kevésbé szerettem a Hamlet előadásában. Ezeket
az újrarendezéssel sem sikerült kiiktatnom.

- jó volna, ha erre vonatkozóan nemcsak álta-
lánosságokat mondana, hanem konkrét példákat
is...

- Például a királyi udvar bevonulására gon-
dolok, a szimmetrikusan megkomponált csoport-
hatásokra, némi operai pompázatosságra, deko-
rációt alkotó fáklyahordozókra. Ezeknek a tanul-
ságaképpen határoztam el: ha a I I I . Richárdban
behoznak a színre egy fáklyát, annak az a
rendeltetése, hogy világítsanak vele.

- A III. Richárdnak is óriási a közönségsikere, és
a kritikák többsége magasztalta a rendezés és
Gábor Miklós alakításának pszichológiai bravúr-
ját. De volt, aki kevesellte az előadásban a „közéle-
tiséget". Mi a véleménye erről?

- Engem rendkívül meglepett, mert az elő-
készületi munkák és a nyolchetes próbáik folya-
mán szó sem esett pszichológiáról, csakis köz-
életről. Mi a szituációkat, a viszonylatokat, a
kapcsolatokat akartuk tisztázni. Mégpedig el-
sődlegesen emberi vonatkozásaiban, függetlenül
attól, hogy a szereplők koronát viselnek-e vagy
sem. A Hamlet dekorativitásával szemben a I I I .



Richárd színpadán nagyon is köznapi atmoszférát
akartunk teremteni, és ennek a célunknak a
megvalósítása, úgy érzem, sikerült. Ezt szeretem
és vállalom az előadásban. Képről-képre elemez-
hetném ebből a nézőszögből, de nem akarom
elvenni ,a kenyerét azoknak, akiknek ez a hiva-
tásuk. Úgy látszik azonban, hogy a mi módsze-
rünkből mégis egy úgynevezett pszichológiai
előadás is kerekedett. Aki ismeri Sztanyiszlavsz-
kij elgondolását, nem csodálkozik ezen. A pszi-
chológiához a dialektikán át vezet az út.

 A III. Richárdnak nem minden jelenete fedi
rendezői koncepciójának most említett szerfölött
puritán voltát .. .

- Valóban, a színpadon akad öt perc, amely
látszólag perel az én elképzelésemmel, ez azon-
ban tendenciózus. Az egyik a néma koronázás,
amelyet szándékos dekoratív voltával ellenpont-
nak szántam, a másik a szellemjelenet, ebben, azt
hiszem, sikerült a misztikumot már-már brechti
köznapisággal párosítani .. .

 S a sokat emlegetett ködfelhő a csatajelenet-
ben?

 Nem az én találmányom. Angliából impor-
táltam, Peter Hall alkalmazza ugyanezt Strat-
fordban, a királydrámák színpadán. S alighanem
őt sem a köd dekoratív hatása érdekelte, ahogy
engem sem, hanem épp ellenkezőleg: a teátrali-
tást, a statisztéria ügyetlen vagdalkozásának a
kínos látványát akartam eltakarni vele. Így a
csatát nem látjuk, csupán a hangokat halljuk, és a
ködből csak a főszereplők lépnek elő. Ez a
megoldás teszi lehetővé azt a puritánságot, hogy
még a shakespeare-i előírásnál is kevesebb kül-
sőséges eszközzel éljünk. A közönség talán azért
olyan túlérzékeny a színpadi ködre, mert az-előtt
ezt fojtó tömjénillat kísérte. Most első ízben
alkalmazzuk angol recept szerint a szagtalan
vegyi eljárást, de a nézőtéren már magától a lát-
ványtól is automatikusan a régi szagok emléke
éled föl. Egyébként a premieren a technika ördöge
zavart keltően háromszorosára növelte az
alapanyag porcióját.

A III. Richárd sikerének nézőszögéből tere-
lődik a szó a színházi profil kérdésére, amelyet
elsőnek a SZÍNHÁZ pendített meg, de azóta a
vita hullámai továbbgyűrűztek .. .

- Ezekkel a vitákkal kapcsolatos konstruktív
indulatok csak ott lehetségesek - mondja Vámos -
, ahol a művészi közélet tisztaságához nem fér
kétség, ennélfogva ahhoz sem, hogy a véle-
mények és ellenvélemények csakis elvi síkúak.
Hogy hol van és hol nincs színházi profil, arra
mindenekelőtt az előadások felelnek. S idő kell,
amíg egy-egy társulat összekovácsolódik. Hogy

a magam példájára hivatkozzak: én két év óta
dolgozom az Operettszínházban, de tudom, hogy
legalább öt szezon kell ahhoz, hogy az együttest
magaménak vallhassam. Ma már nem utópia az,
hogy mindenki oda szerződik, ahová akar, vagy
ahová hívják. S nem is afféle adminisztratív
eszközökkel, mint 195o-ben, amikor kalapba
dobták a neveket, s találomra húzták ki ezét vagy
azét. A szerződtetés akkor valóságos embervásár
volt. Ma szerepet és pénzt kell ajánlanom, vagyis
erkölcsi és anyagi bázist: ez a kontraktus lényege.
Szóba került az is, hogy a társulatok
összemerevedtek. Igen ám, de nem ok nélkül. A
színházi emberek nem mernek kalandokba
bocsátkozni. Maguk a színházak vezetői sem
szívesen mozdítanak el olyan tagokat, akik ennek
következtében esetleg az utcára kerülnek. Mert
ellentétben a Nyugattal és a többi szocialista
országgal, nálunk olyan alacsonyak a szín-házi és
filmgázsik, hogy a színész feléli, miközben
dolgozik, félretenni nem tud belőle. A színház-
vezető, csak azért, mert valakivel nem egyezik az
ízlése, nem küldheti el, hiszen a színész egész
létét a színházban eltöltött idő határozza meg.
Ahogy mondtam, legalább öt év kell ahhoz, amíg
nyugdíjazással, tapintatos cserékkel vagy min-
denképpen indokolt felmondásokkal egy-egy
társulat felfrissíthető. S csak azután alakítható ki
az a sokat emlegetett sajátos profil.

- Mit szólt ahhoz, hogy akadtak, akik a Madách
Színház kétféle arculatáról beszéltek: Ádáméról és
Vámoséról?

- Ezekkel az utalásokkal nem értek egyet, a
kérdés felvetését némiképpen tendenciózusnak
érzem. A Madách Színház társulata valóban
összeforrott együttes, magvában több mint tíz év
óta lényeges változás nem történt. S ahogy én a
színház művészeinek a gondolkodását ebben a
kérdésben ismerem, ők nem is akarják a szín-
házat szétválasztani. A Magyar Hírlapban Szalkai
Sándor szó szerint ezt írta: ,,... hová jut a színész,
bármilyen tehetség, ha délelőtt az egyik, az
elmélyült, a lélektani finomságok feltárásával
törődő rendezővel kell próbálnia, este pedig a
másik, a pszichológiai jelzésekkel helyettesítő,
attraktivitásra törekvő rendező értelmezése szerint
kell játszania ?" Ha nem tudnám, hogy nálunk az
efféle inszinuáló kérdés felvetésének is van talaja,
nem is térnék ki rá, mert annyira nevetséges és
sértő. De mivel ismerem azokat a nem mindig
tisztességes erőket, amelyek e mögött az enyhén
szólva szakszerűtlen és dilettáns mondat mögött
húzódnak meg, emlékeztetni szeretném a cikkírót
és követőit arra, hogy ne feledkezzenek meg a
moszkvai Művész Színház



alapítóiról, Sztanyiszlavszkijról és Nyetnirovics-
Dancsenkóról, akiket - azonos művészi elveik
ellenére - rendezői stílusukban fényévek válasz-
tottak el egymástól. S hogy frissebb klasszikus
példával éljek: a Royal Shakespeare Company-
nak Peter Brook és Peter Hall a vezetője, nekik is
ugyancsak más-más a rendezői profiljuk, még-is
jól megférnek egy színházon belül. De mond-
hatok hazai példát is: a Nemzeti Színháznak a
felszabadulás utáni fénykorában nemcsak Major
Tamás és Gellért Endre kétféle rendezői stílusa
érvényesült, hanem Nádasdy Kálmán vendég-
rendezése egy harmadik hangot szólaltatott meg.
S hogy folytassam: Szalkai a mai Nemzeti Szín-
ház példájára hivatkozik, s egy merész ívvel
egyetlen sajátos stílusban fogant előadásnak
tekinti Major Vizsgálatát és Marton Maratját. Az
én véleményem az, hogy a kettő úgy viszonylik
egymáshoz, mint a tűz a vízhez, méghozzá azonos
szerző darabjaiban, azonos gárdával, egymáshoz
közeli időpontban. Mind a két elő-adást láttam, s
így autentikusabban nyilatkozhatom a Nemzeti
Színházról, mint Major Tamás a Magyar
Hírlapban írt profil-cikkében, amikor a sorok
között a Madách Színház kétféle stílusára céloz.
Ugyanis köztudomású, hogy Major az utóbbi
tizenöt év folyamán a Madách Színházban
mindössze egyetlenegy előadást látott. (A
Koldusoperához kalauzolt a berlini Brecht
Színházból vendégeket ...)

Vámos Lászlót szokatlan indulat fűti. Vajon mi
tüzelte fel ennyire ?

- Mondtam már: a vitának szánt csípkelődések
mögött sok a hátsó gondolat, a személyi
vonatkozás. De a felsorolást még nem fejeztem
be. MGP azt írja: ,,... a Madách Színházban egy
meghitt irodalmi igényű, érzékletes atmoszférájú
illúzió-színház és egy dús, külsőséges, mu-
tatványos és képzeletgazdag teátrális színház él
egymás mellett . . ." Jó, én felveszem ezt a kesz-
tyűt, és a következőket kérdezem azoktól, akik az
utóbbi tizenöt évben jártak a Madách Színházban:
az Ádám Ottó rendezte Kaukázusi kréta-kör, a
Koldusopera vagy a Pillantás a hídról vajon nem
képzeletgazdag teátrális színház-e, vagy a
Hamletet, a Yermát, A vágy villamosát, a I I I .
Richárdot talán az jellemzi-e, hogy pszichológiai-
lag kidolgozatlan? Gondoljuk csak végig, hogy az
Ádám Ottó rendezésében vagy az enyémben
Tolnay Klári, Kiss Manyi, Psota Irén, Gábor
Miklós, Pécsi Sándor és a társulat többi tagja
egyaránt részt vett, s valamennyien az elmúlt
tizenöt évben érkeztek el pályájuk csúcsára. De jó
volna őket is ebben a vitában meghallgatni,
véleményüket kérni! Az a tapasztalatom, hogy

a színészek általában azoktól a színházaktól vá-
gyakoznak el, ahol úgy érzik, nagyon is egyfajta
stílusban kell játszaniok, vagyis nagyon egyol-
dalúvá válnak. A Madách Színház példamutató
abban is, hogy merészen bíz nagy feladatokat
fiatal rendezőkre. Akad színház, amelynek húsz
év alatt nem sikerült egy fiatal rendezőt sem fel-
nevelnie, ezzel szemben a Madách Színház (már
Horvai igazgatása idején is) megteremtette a
korosztályok között a folytonosságot.

- S ez a folytonosság hatott-e a Madách Szín-ház
ilyen vagy olyan stílusának a kialakulására?

- Hogyne hatott volna. De semmiképpen sem
beszélhetünk csupán Ádám és Vámos stílusáról,
hanem éppen úgy például Pártos Gézáéról. Em-
lékezzünk csak a IV. Henrikre, az Elveszett pa-

radicsomra vagy az Oszlopos Simeonra. Vagy
beszélhetünk Lengyel György stílusáról (Nem

félünk a farkastól, A mi kis városunk, Gőz) vagy
Kerényi stílusáról (Kaviár és lencse, Léni néni).

Egyébként Lengyel is, Kerényi is Marton Endre
növendéke volt, öt év eltéréssel nála végeztek. Ily
módon tehát megnehezítjük a további vita-
cikkírók helyzetét: ötfelé szakadt Madách Szín-
házról is szó eshet.

- Mi az az elgondolás, amelynek kibontakozta-
tásában a Madách Színház vezetői és művészei
teljesen egyetértenek?

- A vezetőség, a színészek java és mind az öt
rendező hisz abban, hogy elemző, társadalmi
összefüggéseit meghatározó, tiszta szituációk
sorából összetevődő, pszichológiailag igaz, élet-
igenlő előadásokat akar létrehozni, s mindezzel
lehetővé tenni a nagy színészi egyéniségek s a
nyomukba lépő fiatalok művészi kiteljesedését is.

- Imponáló program, s nem csekély követelmény

önmagukkal szemben sem. Mindebből a pontos
fogalmazásból kiderül, hogy mihez vonzódnak. De
mi az, amitől elhatárolják magukat?

- Mindekelőtt nem szeretjük a bombasztikus
színházat, a sznob irodalmiaskodást, vagyis a
látszatmélységek mögött kongó ürességet, a
morbiditást, a kegyetlenséget. Ellenben vállaljuk
azt a fajta úgynevezett „olcsó" szórakoztatást,
amely a maga nemében színvonalas, és nem akar-
ja többnek hirdetni magát, mint ami. Kitűzött
céljaink nyilvánvalón nem mindig valósulnak
meg, de ha már szó esik a Madách Színház pro-
filjáról, akkor íme, ezek a pozitív, illetve negatív
ismertető jelei. A Madách Színház tagjai
összeforrtak az utóbbi évek művészi és közönség-
sikerétől, s nem utolsósorban azoktól a
támadásoktól, amelyekről az imént beszélgettünk
.. .

Vámos László, aki ilyen őszinte hittel és lobo-
gó szenvedéllyel azonosítja magát a Madách



Színházzal, fél életét a Fővárosi Operettszínház-
ban tölti. Mi az, ami őt az operett karjaiba ker-
gette? Sokan feltették már ezt a kérdést: hogyan
fér össze az ő Hamletjával, M . Richárdjával és
közismert intellektuális ízlésével az operett
műfaja? Amikor beszélgetünk, néhány nap választ
el a Csárdáskirálynő felújításától .. .

Fejét csóválja:
 Az emberi természet mindenben a változa-

tosságot kedveli. A I l l . Richárd premierjének a
délelőttjén már részt vettem a Csárdáskirálynő
próbáján. Bennem ez ugyanúgy nem okozott
semmiféle törést, mint azokban a színészekben,
akik Shakespeare-től az operetthez, Brechttől a
kabaréhoz ruccannak át világszerte. Művészi
ambícióm, ízlésem, elképzelésem nem degradá-
lódik, amikor a Lenin körútról átmegyek a Nagy-
mező utcába. Minden műfajnak, minden műnek
megvannak a lehetőségei a korszerű kifejezés-
módra. A lényeg csak az, hogy ugyanazzal a ko-
molysággal, hittel kell hozzáfognom, mintha ez
volna életem első és utolsó rendezése. Ez az érzés
ösztökél engem tizenkilenc év óta, hiszen az idén
érkezem el kilencvenedik rendezésemhez. Minden
színpadi munkámban csaknem erőm végső
határáig megyek el. Nem ismerek kíméletet
magam iránt, és nem ismerek vesztett ügyet az
utolsó percig. Az én generációmnak jó iskolája
volt az 1950-es évek vidéki színháza. Deb-
recenben a Romeo és Júlia vagy az Álarcosbál
premierje előtt hetekig úgyszólván nem aludtunk,
díszleteket festettünk, próbáltunk, és nagyon
boldogok voltunk. Pedig nem lépett föl a
szakszervezet „érdekünkben", ha netán két óra
után egy perccel elhúzódott a próba. Sajnálom
azokat a fiatalokat, pályatársaimat, akik könnyebb
körülményeik következtében nem vértezték föl
magukat ezzel a szívóssággal, mint a mi
nemzedékünk, s akik harmincéves korukban vagy
még előbb délutánonként a Fészek kártya-
szobájában „mellőzöttek" és boldogtalanok.

 Elhangzottak olyan megjegyzések is, ha nem is
fennhangon, hogy az Operettszínház főrendezői
posztját csupán anyagi okokból vállalta el .. .

 Épp ellenkezőleg. Az Operettszínház mellett
a Főiskolán is tanítok, és tudja, hogy a Madách
Színházban sem dolgozom kevesebbet, mint
azelőtt. Napi tizenkét-tizenhat óra a munkaidőm.
Az elmúlt két szezonban, a nyári produkciókon
kívül mindössze egyetlenegy tv-rendezést tudtam
elvállalni. A külföldi rendezések egész sorát
kellett lemondanom, pedig ezekből csupán egy -
például a hannoveri Hamlet - honoráriuma
egyenlő az Operettszínház egész évi gázsijával.

- Ha nem is akarunk most részletesen foglalkoz-
ni a Csárdáskirálynő problémájával, mégis meg-
kérdezem, mit gondol afelől: mi ennek az operett-
nek az igazi létjogosultsága és hatásának a nyitja?

- A Csárdáskirálynőnek az ártott, hogy fetisi-
zálták és nemzeti darabnak kiáltották ki. Holott
nem több és nem kevesebb egy nagyon jó operett-
nél, amelynek épkézláb a librettója és közkedvelt
a zenéje. Tévedés, hogy a század elején született
Csárdáskirálynő rontja az emberek ízlését; akkor
már sokkal inkább a „Kislány a zongoránál", ez
az 1968-as álarcba bújtatott 1942-es olcsóság. A
Csárdáskirálynő' a maga műfajában igazi és ere-
deti. A felújítás lényege egyfelől az, hogy a zene
lesz benne az elsődleges, másfelől pedig az 1954-
es, akkor elengedhetetlen „kritikával" ábrázolt
grófok és hercegek helyett a lehetőséghez képest
megpróbálunk kedves, rokonszenves embereket
színre állítani. De hát ha már az Operettszínház-
ról beszélünk: a Csárdáskirálynő, vagyis a
könnyűzenei múlt értékeinek ízléses átmentése
csupán egyik feladatunk. A másik ennél is
izgalmasabb: az új megteremtése, jórészt új
magyar művekkel .. .

Erről majd máskor beszélgetünk. Hiszen azzal,
hogy az Operettszínház problémája is terítékre
került, újabb nagy kérdést bolygattunk meg. S
Vámos László ebbe is, csakúgy, mint a szegedi
produkciókba, épp olyan hévvel veti magát bele,
mint minden munkájába. Éppen ezért sosem
derül ki, hogy melyik az ő igazi lénye, igazi
vonzódása. Talán egyik segíti, serkenti a másikat.
Ötleteit, elképzeléseit, önmagát sokszorozza meg
a különféle és látszólag egymásnak ellentmondó
színházi feladatokkal.

GÁCH M A R I A N N E

AZ AVIGNONI ÜNNEPI JÁTÉKOK
Jean Vilar művészeti vezetésével július 11-

én kezdődnek. Vilar 1969-ben is hű kíván
maradni kettős céljához: széles közönség-
érdeklődést akar kelteni, és fiatal művészeket
kíván pártfogolni. Ebben az évben a film a
zene és a festészet is szerepet kap a
fesztiválon. M a u r i c e B é j a r t „A hu-
szadik század balettjé"-vel ismét délre láto-
gat. A pápai palota udvarán Prokofjev
„Romeo és Júliá"-ját láthatja a közönség. Az
avignoni karmelita kolostorban három
bemutató lesz: Euripidész „Bacchánsnők",
Shakespeare „Vihar" és „Titus Andronicus".
(Mykenae, 1969. 24. szám.)




