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„Nemzeti színházi
eszme és gyakorlat"

Kérdés, válasz, levél, helyreigazítás

„Nemzeti színházi eszme és gyakorlat"
címmel kétnapos nemzetközi tudományos
tanácskozás volt Budapesten 1987
szeptemberében. A referátumot dr. Ke-
rényi Ferenc, a Magyar Színházi Intézet
igazgatója és Vámos László, a Nemzeti
Színház művészeti vezetője tartotta.
Ezeket a SZÍNHÁZ decemberi számában
teljes terjedelmükben közöltük. A hoz-
zászólásokról és a vitáról munkatársunk,
Nánay István készített összefoglalót.

Vámos László az összefoglalóban írtak-
kal kapcsolatban levélben fordult a szer-
kesztőséghez, és helyreigazítást kért.

úgy véljük, hogy a helyreígazítás leg-
korrektebb módja, ha Vámos László le-
velét, Sirató Ildikó kérdését és Vámos
László erre adott válaszát teljes terjedel-
mében közöljük.

SZÍNHÁZ szerkesztősége
Boldizsár Iván főszerkesztő úrnak
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves Iván!
A „Színház" 1987. decemberi száma
közölte felszólalásomat a Tudományos
Akadémia nemzetközi tanácskozásán. A
közlemény teljes terjedelmében pontosan
megjelent. Nánay István előszavában
(mellékelve) olyan hangon és hang-
nemben ír egy a felszólalásomat követő
vitán elhangzott hozzám intézett kérdés-
ről és az én válaszomról, amelyet valót-
lannak, sérelmesnek találok és vissza-
utasítok.

(Azért voltam kénytelen négy hónapot
várni, mert csak most kaptam meg a
Magyar Színházi Intézettől a hozzám
intézett kérdés és válaszom magnetofon-
ról áttett hiteles szövegét.)

Az inszinuáló hangnemhez a kritikák-
tól hozzá vagyok szokva, megedződtem.
Aki a nyilvánosság előtt megjelenik,
annak ezt el kell tudni viselni. De itt nem
ízlésbeli, hanem ténybeli kérdésekről van
szó. Sem Sirató Ildikó rendkívül korrekt
kérdései nem azt tartalmazzák (mel-
lékelve), sem az én válaszom (mellé-
kelve) nem olyan hangnemben fogalma-
zódott, mint ahogy Nánay leírja. Megíté-

lésedre bízom, vajon csakugyan „elfo-
gadhatatlan és nem a nemzetközi tanács-
kozás rangjához és témájához méltó meg-
nyilatkozás" volt-e hozzászólásom, és a
teljes terjedelmében közölt előadásom és
a válasz „elméletellenes"-e? Sirató Ildikó
nevében nincs felhatalmazásom tiltakoz-
ni, bár megítélésem szerint ő is megte-
hetné. Én mindenképpen helyreigazítást,
elégtételt kérek a „Színház" hasábjain.

Budapest, 1988. április 7

Szívélyesen üdvözöl Vámos László

Sirató Ildikó kérdései

Vámos tanár úrtól szeretnék választ kap-
ni azokra a ki nem mondott és meg sem
válaszolt kérdésekre, hogy:

Mi a mai Magyarországon a Nemzeti
Színház funkciója?

Hogyan teljesítheti a feladatát, fel-
adatait?

Hogyan alkalmazkodhat az épp most
változó szituációhoz?

Természetesen napjaink sokat emle-
getett nehéz gazdasági helyzete minden
intézményt sújt, így nem elsősorban a
gyakorlati-materiális megoldásra vagyok
kíváncsi - ez már a következő lépés -,
hanem arra, hogy a fennálló és sok szem-
pontból változtatásra érett színházi struk-
túrában merre kell haladnia egy európai
nemzeti színháznak, műsorpolitikában,
művészi megoldásokban, hagyományok
őrzésével és teremtésével?

A jelenlegi értékzavar - mint ideológiai
szituáció - véleményem szerint nem
statikus reakciót követel, vagyis nem ki-
nyilatkoztatást vár a közönség, hanem
dinamizmust. Nem egyfajta megnyugtató
megállapodottságábrázolást vagy -érez-
tetést - hiszen ez esetben ez a hamis illú-
zió -, hanem valódi mozgást, mozduló,
mozdító akaratot és kifejezést. Termé-
szetesen az újító-kísérletező színházi
próbálkozások szélsőségeitől mentesen,
de a fiatalság és az ifjú színházcsinálók
aktuális reakcióinak teret kell hogy adjon
a hagyományoknak valóban megfelelő
nemzeti színház.

A mai gyakorlatból is látható, hogy ez
az út, amely nem is lehet kitaposva, reális
sikerlehetőség. Az újítás, a friss hang, a
fiatalos, lendületes szemlélet ugyanis
nem összeegyeztethetetlen az értékőr-
zéssel. Ez is egyfajta közhely, de mégis
figyelembe kell venni.

A Nemzeti Színház múltja feljogosítja a
mai alkotókat, hogy mind elméletileg,
mind pedig a gyakorlatban éreztessék a
hely szellemét, amely a hagyományok
alapján újító és értelmesen aktualizáló
energiával azonos. A múlttudat nem függ
az épülettől, a rekvizitumok indifferen-
sek. Nem hamis nosztalgiára van tehát
szükség, hanem a nemzeti színházi eszme
mai, új reformkori alkalmazására. A
művészi energia és akarat előtt pedig nem
jelenthet legyőzhetetlen akadályt az
anyagi helyzet. Persze világos, hogy
ideális esetben az alapoknak kell biztosí-
tani a nyugodt, kiegyensúlyozott művészi
munkát. Ám ha ezen szilárd alapok
hiányoznak, akkor sem szabad lemondani
az új szituáció nyújtotta lehetőségekről.

A színház történetére, azt hiszem, kü-
lönben sem jellemző a gazdasági védett-
ség, még ha az állami dotáció néha ele-
gendő volt is.

A mai, minden szempontból bizton-
ságát vesztett és hiányoktól bolygatott
világban a Nemzeti Színháznak leginkább
e szituációt kell tükrözni, a bizony-
talanság művészi kifejezésére kell töre-
kedni. Hiszen természetes, hogy az emlí-
tett, önmagát szilárdnak és megalapo-
zottnak tartó mindenkori kultúrpolitika
szemszögéből csak kinyilatkoztatással,
programadással oldható meg az értékza-
var. De a művészeknek ezt a politika előtt
tudni kell kifejezniök, és kell, hogy
megoldást, esetleg megoldásokat keres-
senek.

Úgy gondolom, hogy a Nemzeti Szín-
háznak magas művészi színvonalon meg
kell találnia az egyensúlyt hagyomány és
újítás között. Ez is közhely, de még min-
dig feladat.

Ha a tanár úr válaszolna arra, hogy
konkrétan mi most ebben a szituációban a
feladat - nagyon szívesen venném.

Vámos László válasza

Tisztelt Hallgatóság! Tegnap délután a
befejezés előtt, Sirató Ildikó több kérdést
tett fel nekem. Először meditáltam, hogy
válaszoljak-e, de azt hiszem, nem lehet
nem válaszolni.

A kérdés, ha jól értettem, valahogy úgy
szólt, hogy fogalmazzam meg, hogy
konkrétan holnaptól, az új gazdasági és
politikai helyzetben, kultúrpolitikai hely-
zetben, mit fog csinálni a Nemzeti Szín-
ház. Nagyon nehéz ezt a kérdést elren-
dezni. Hirtelen eszembe jutott valami.



Most a napokban egy könyv lábjegyze-
teiben rátaláltam egy két évvel ezelőtt
Peter Brookkal készített interjúra, ami
valahol talán segít megmagyarázni azt,
hogy Sirató Ildikóval két nyelven beszé-
lünk. Az ő kérdése ugyanis egy úgyneve-
zett bölcsészkérdés. Mi meg gyakorlati
színházat csinálunk. A gyakorlatot nem
lehet percre, naprakészen, egyik napról a
másikra elméletben megfogalmazni. De a
Peter Brook-interjú olyan jó, hogy jobban
meg tudjam fogalmazni, amit mondani
akarok, először felolvasom, aztán még
hozzáfűzök egyet-mást.

Az interjút egy német újságíró, Peter
von Becker készítette a Carmennel kap-
csolatban, amikor Peter Brook a Carment
rendezte. Valahol a közepe táján azt
mondja Brook: „Az iménti sajtókonfe-
rencián megkérdezett egy fiatalember,
feltehetően kritikus, hogy mi számomra a
Carmen alapeszméje. Tipikusan német
kérdésnek tartom. Feltételezi, hogy vala-
mely színházi előadás azonnal elvi nyi-
latkozatra fordítható le. Mintha a Car-
ment színpadra állító rendező voltaképpen
könyvet írna a Carmenről. Persze
általánosságban és a részkérdéseket ille-
tően sok mindent mondhatni az olyan
műről, mint a Carmen. Lehet a spanyol
kultúráról beszélni, arról, hogy miért ját-
szódik a darab Andalúziában. De minden
elméleti értelmezés csak mellékes adalék
ahhoz az előadáshoz képest, amelyet a
néző valóban lát. Nekem például ahelyett,
hogy egyetlen alapelvem lenne, van
három Carmen-színésznőm. Mind-
egyikük más-más ember, s az ő segítsé-
gükkel olyan előadásokat rendezek, ame-
lyekben három különböző Carmen ját-
szik. Ez ténykérdés. De ezt az alapvető
körülményt, úgy látszik, egyesek nem
akarják elfogadni. Olyan ez, mintha fel-
tenném a kérdést önnek, amikor itt ül
velem szemben az étkezőasztalnál, hogy
ön voltaképpen ember-e, s most táplál-
kozik-e?" Most jön a fontos mondat: „Ha
az alapeszmét firtatják, amögött az a régi
feltételezés keresendő, hogy a színház
üzenetet közvetít. Csakhogy a színház
teljesen szegényes médium. Egy helyiség,
színészek, színmű. Ez minden. Más
eszközökhöz viszonyítva a színház na-
gyon erőtlen, ha irodalmi, filozófiai vagy
politikai üzenetet akar átadni. A színház
csak akkor erős médium, ha egymástól
látszólag távol eső, ellentmondásos
dolgokat ütköztet, ha a néző számára
közvetlenül nem észrevehető ellentéteket,
sőt paradoxonokat vonultat fel nyíltan,
anélkül, hogy valamilyen gyakorlati célt
szolgálna."

Az interjú készítője közbeveti, „hogy
Walter Benjamin, a német filozófus, akit
Brook nem ismer, egyszer körülbelül
olyasmit mondott, hogy minden műal-
kotás valamely alapeszme megsemmisí-
tése. A fogalmiság megszűnik és egyben
megőrződik a szemléletességben. Persze
régi felismerés ez".

Brook: „Nos igen, a színház befogad-
hat kívülről alapelveket. Ám ha jó szín-
házról van szó, az később felrobbantja
ezeket. Von Becker: kísérletet teszek a
magyarázkodásra. A színház alapelvei-
nek firtatása nyilvánvalóan akadémiz-
mus. De ez egyben része az újbaloldal
örökségének. Hiszen a hatvanas évek
második felében sok művész egyre in-
kább szembefordult a l'art pour l'art apo-
litikus beállítottságával."

Brook: „Ez igaz, sajnos azonban e
tekintetben az újbaloldal semmi újat nem
hozott felszínre, hanem teljesen
hagyományos, iskolamesteri
elképzeléseket vallott a művészetről,
csupán az előjeleket változtatta meg.
Közrejátszik ebben valószínűleg Brecht
félreértése is, ámbár Brecht sokkal
gazdagabb fantáziájú, kevésbé doktrinér
beállítottságú, sőt nehezebben megfejt-
hető, mint legtöbb tanítványa." Végül
máshonnan egy mondat: „A színház
annyi, mint elmesélni egy történetet."

Nos, ezért beszélünk két nyelven. De
bármennyire rossznak tartom is a kér-
désfeltevést, végül nagyon hálás vagyok,
hogy feltette a kérdést, mert így elmond-
hattam ezt. Szinte minden előadás előtt,
amelyre készülök vagy készülünk, az in-
terjú valahol mindig az alapeszmét fir-
tatja, és mi mindig dadogunk, nem tudjuk
magunkat kifejezni. De nekünk az a
dolgunk, hogy a Brook által említett
ütköztetéskor, tehát a jelenetek kibontá-
sakor, megcsinálásakor fogalmazzuk meg
magunkat. Nem tudjuk előre kifogalmazni
magunkból mindazt, ami a játék folyamán
- hiszen a színház játék - alakul ki.

Eszembe jutott egy történet az ötvenes
évekből. Az akkori időkre is és erre a
kérdésre is jellemző történet. Volt egy
ismert komikus Budapesten, aki egyszer
hallotta, hogy mellette egy plakátot néze-
gető néni mindenféle olyan megjegyzé-
seket tett, amelyek éppen nem vágtak
össze a kormány és a párt programjával.
Azt mondta a néninek:

- Úgy látszik, néni, maga nem olvas
Szabad Népet, hogy ilyeneket mond.
Vagy én nem olvastam a mait.

Tehát ne képzelje úgy el, hogy most is
leülünk és azt mondjuk, hogy itt van ez
az adórendelet, a gazdasági robbantás és
a különböző szorító mai témák, hogy ma
el kell kezdeni próbálni ezt és ezt a dara-

bot, és így és így kell bemutatni. Mire a
premierhez érkezünk, addigra megjelenik
a következő Szabad Nép, és a dolog nem
lesz aktuális. Tehát nincs más hátra, a
művészetnek nincs más dolga, mint hogy
hagyja, hogy az élet beáramoljon a falai
közé, és ha tehetségesen nyúl egy műhöz,
akkor abban benne lesznek az aznapi
gondok, mint annak a korszaknak a
gondjai. Tehát ahogy egy másik, általam
nagyon szeretett volt tanárom, Hegedűs
Géza tanított minket:

- Kérem szépen, hölgyeim és uraim -
mondta ismert hanghordozásával. - Nem
úgy kell elképzelni, hogy az emberek az
óráikra néztek és azt mondták, hogy öt
perc múlva kezdődik az újkor!

Ne tessék úgy gondolni, hogy most hol-
naptól kezdve előre felvesszük az óránkat,
és holnaptól kezdve teljesen mások lesz-
nek a feladataink, s mi görcsösen elkez-
dünk megfelelni a követelményeknek. Az
élet megteremti ezeket a helyzeteket.
Hadd mondjak példát a saját praxisom-
ból! Utoljára tizenvalahány éve rendez-
tem a Tudós nőket. Most megrendeztem
ismét. Eddig mindig kihagytam, kihúztam
belőle azt a jelenetet, amely most az
előadás gerince lett s amelyet a legfonto-
sabbnak tartok ma az előadásban. Ter-
mészetes vagy érthető dolog, hogy akkor
kihúztam, ma viszont az élet előreparan-
csolta és hangsúlyossá tette. De mondok
egy még naprakészebb példát is. Attól,
hogy a Tragédia ünnepi előadásán, amely-
re a parlamenti ülésszak után néhány
nappal került sor, ott ült a magyar politi-
kai élet egyik vezető személyisége, azon
az előadáson egyszerre csak olyan mon-
datok kerültek előtérbe, olyan ütközteté-
sek - hiszen a színház ütköztetés -, ame-
lyek addig még soha.

Most a Bánk bánon dolgozom, mint
tegnap elmondtam. Próbáról próbára ha-
ladva egyre jobban fogalmazódnak meg
azok a hangsúlyok, amelyek természete-
sek; azok a mondatok, azok a gondolatok
kerülnek előtérbe, amelyekkel ma foglal-
kozunk. Természetes dolog, hogy ezek
nem jelenthetnek mást, mint amiről az
egész mű alapeszméje szól, de tökélete-
sen mást jelentenek, mint amit tíz évvel
ezelőtt vagy 170-180 évvel ezelőtt jelentettek.

Tehát arra kérem mindazokat, akik
elméleti síkon színházzal foglalkoznak,
hogy próbálják a maguk működését külön-
választani a színház működésétől. Mi a
dolga annak, aki színháztudománnyal fog-
lalkozik vagy kritikát ír? Az, hogy megfo-
galmazzon engem, hogy megfogalmazza a
színházat. Nekünk azonban nem az a dol-
gunk, hogy megfogalmazzuk magunkat.
Nekünk az a dolgunk, hogy cselekedjünk.


