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kai adottságok, az előző év, évek mű-sora.
Egy vidéki város közönsége: alig-alig
változó törzsközönség, számukra évenként
1 2 - 1 6 újdonságot kell produkálni. A győri
színház már sok magyar szerzőt felfedezett
és újrafelfedezett, eb-ben az évadban ez a
törekvése kevéssé nyilvánult meg, a
darabválasztásban inkább a „biztonsági
játék" érvényesült.

A z élm ények

Csak látszólagos ellentmondás, ha győri
élményeim sorában elsőnek Robert Bolt
Kinek se nap, se szél c. darabját említem.
Élményekről beszélek, hiszen nem
osztályozni akarom a látottakat, ez se nem
jogom, se nem szándékom, hanem a
színház értelmét és célját - a megragadó,
formáló, visszaidézhető élményt kutatom.)
A darab műsorra tűzésével és eljátszásával
a színház maga állította fel az optimális
mércét (rendező: Várady György és Rencz
Antal). A kitűnő darabban egy remek
alakítás: Solti Berta lan Morus Tamás
szerepében. Ez a kiváló színész, akit a
filmek többé-kevésbé parasztapaként
skatulyáztak be, minden tekintetben
hiteles, emlékezetes Lordkancellárt
formált. Egy embert, aki kénytelen hőssé
lenni. Az erkölcsi tisztaság egységébe
foglalva kristálytiszta közegben villódzik
egy teljes jellem. Konok és szelíd,
családszerető, ravasz, hű, éleselméjű - azzal
a bizonyos „eszköztelen" színészi játékkal
kifejezve, amely csak a tehetség, a
mesterségbeli tudás és a szerep
találkozásának ilyen magas színvonalán
jelentkezhet. Olyan egyszerűen
fogalmazott meg egy jellemet, hogy annak
nagyszerűségéhez nem férhet kétség. Solti
a hangjának, tekintetének, tartásának egy-
egy rezdülésével minden lelkiállapotot,
szándékot tökéletesen kifejezett. Morust,
az embert ábrázolta, hogy jelképet
adhasson.

A másik emlékezetes produkció A re-
vizor előadása volt (rendező: Szilágyi Al-
bert), jó felfogásban, jó tempóban, minden
agyonjátszás, erőszakoltság, oroszoskodás
nélkül, a mának is szólóan. A lényeges
pontokon jó színészi alakítások, közöttük
is két kiemelkedő. A Polgár-mester: Solti
Bertalan. Ha Morusról mondhattuk, hogy
nagyszerű, a Polgár-mester meg éppen
kisszerű. Solti itt a szerep jellegének
megfelelően határozott vonásokkal,
keményen, lényegretörően fogalmazza meg
a figurát, kiemeli a fontosat;
karikaturisztikus módszerrel, de nem
karikatúrát ábrázol. Polgármestere
szervilis, hajlongásra-mosolygásra min

dig kész, de nem joviális; nevetséges, de
nem szánalomra méltó alak. S. Tóth József
Hlesztakovja a legjobb alakítása az
évadban játszott számos főszerepe között
(a sok bemutató következtében egy-egy
színész öt-hat főszerepe nem számít
ritkaságnak). S. Tóth könnyedén, elegánsan
oldja meg az igényes szerepet.
Stílusbiztonság, ritmusérzék, átgondolt, jó
felépítés, sokszínű, dinamikus megvalósítás
jellemzik ezt az alakítását.

Egy másik élmény: ugyanebben az
előadásban egy remek díszlet, amely éppen
csak utalásszerűen jelez egy kort, a
rendezői szándékot megértve és megva-
lósítva, a darab korán túlmutatva álta-
lánosabb érvénnyel enged asszociálni,
remek játékteret, kitűnő látványt ad.
Baráth András tervező, e darab s az
ugyancsak kitűnő Csalódások-díszlet al-
kotója, véleményem szerint az ország egyik
legjobb díszlettervezője. Minden díszlete a
mostoha körülményekkel vívott csata egy-
egy győzelme, az ötlet, fantázia, ízlés,
tudás, művészet fegyverzetében.

Öröm volt még a Célfotó stílusos össz-
játékát látni; öröm volt Csapó György
színpadi szerzővé avatása; A Musza Dag
ősbemutatójának vállalása; a Maya igényes
színpadra vitele.

A régi és a z új

Egy évad lezárása az élmények és tanul-
ságok összevetését hozza az új évad
szándékaival. Évről évre világosabban
látható, hogy minden színház igyekszik
valami sajátosat, csak rá jellemző érde-
kességet nyújtani a városbeli és az or-
szágnyi közönségnek. A szegedi opera,
Pécsi Balett, a debreceni stúdiószínpad a
veszprémi és kecskeméti magyar drá-
maműhely ezt mutatja. A győri színház is
keresi saját arcát, egyéniségét. Az ú évad
talán többet mutat majd ebből.

Köpeczi Bócz István rajza

Beszélgetés
a stúdiószínházról

Május végén rendezték meg a Békés-csabai
Színházi Napokat, azzal a céllal, hogy
színházaink stúdióelőadásainak
seregszemléje legyen. Maga a tény, hogy ezt
a fesztivált meg lehetett rendezni, arra az új
jelenségre mutat, hogy vidéken és
Budapesten egyaránt egyre több
színházunk hoz létre stúdióbemutatókat.
Békéscsabán vitát is rendeztek A stúdió-
előadások rendezői problémái címmel. A
vitaindítót Giricz Mátyás, a Debreceni
Csokonai Színház főrendezője tartotta.
Szerkesztőségünkbe meghívtuk leg-
régebben működő két stúdiószínházunk
két legtevékenyebb rendezőjét: Giricz
Mátyást, aki eddig három stúdióelőadást
rendezett Debrecenben (Kerekes Imre:
Kapaszkodj, Malvin, jön a kanyar!; Barbara
Garson: MacBird; Oldrich Danek:
Negyven gazfickó meg egy ma született
bárány), valamint Léner Pétert, a Thália
Színház rendezőjét, aki a Thália Stúdió
legtöbb bemutatóját rendezte. (Eörsi: Sírkő
és kakaó; Görgey: Hírnök jő; Népfürdő;
Csurka: Ki lesz a bál-anya?) Alább
rövidítve közöljük a magnetofonra vett
beszélgetést.

- Mi a stúdiószínház? Hogyan lehetne
meghatározni ezt a „műfajt"?

GIRICZ: Kiderült, hogy a stúdió-
színházak a legkülönbözőbb célzattal jöttek
létre. Egyes esetekben azzal az igénnyel,
hogy a szakmai eszközök meg-újításának
műhelyei legyenek. Másutt azért, hogy
olyan darabok, amelyeknek bizonyos
részletei kultúrpolitikailag kifogásolhatók,
egészében azonban értékesek, színpadra
kerülhessenek, szűkebb közönség számára.
Azután van olyan igény is, amelyik
egyszerűen a színészi eszközöket, a
rendezői eszközöket kívánja frissíteni.
Szerintem létrejöttükben az egyetlen
alapvetően közös indíték: a vidéki
színházak társulatai nagyon meggyengültek.
Mindenféle dramatizálás nélkül mondom
ezt, objektíven. Talán az egyetlen vagyok,
aki végigültem mind a három fesztivált.*
Minden egyes előadást megnéztem. Még
engem

* A kaposvári, a debreceni és a békés-csabai
fesztiválokról van szó. (A sze rk . )



is, aki a vidéki színházak ismerőjének
tartottam magam, meglepett a vidéki
társulatok állapota. Egész sor szerep,
szerepkör hiányzik a társulatokból, és
alighanem igaza van annak az igazga-
tónak, aki azt mondta, hogy pillanatnyilag
csak nagy erőfeszítéssel lehetne a kilenc
vidéki társulatból három-négy jó társulatot
összehozni. Ilyen helyzetben, amikor az
utánpótlás rend-kívül vékonyan csordogál
a vidéki szín-házakhoz, hiszen a
főiskoláról alig-alig kapnak utánpótlást,
döntő kérdés, hogy a színházak vezetői
meggyorsítsák az ott levő, még kiforratlan
erők szakmai fejlődését, azonkívül
kísérleti lépéseket tegyenek, a már beérett,
bizonyos fokig szakmailag megállapodott
színészek esz-közeinek felfrissítésére,
megújítására. Nem akarok konkrét
példákat monda-ni, bár lehetne mind a
kettőre vonatkozóan. Valóban tapasztaltuk
a győriek előadásában is Solti Bertalan
megújulását, és azt hiszem, annak idején a
MacBird-ben Bángyörgyi Károly is va-
lósággal újjászületett. Meggyőződésem,
hogy a stúdiószínházi előadások a kezdő
színészek számára is sokkal gyorsabb,
erősebb és hatékonyabb iskolát jelente-
nek, mint a hagyományos színházi elő-
adások. Megpróbálom elmondani, sze-
rintem mi a stúdiószínház és miben kü-
lönbözik a hagyományos színháztól. De
alá szeretném húzni: egyáltalán nem
szándékunk, hogy a debreceni együttes-
ben kialakított nézeteinket másokra eről-
tessük. Négy pontban foglaltam össze - ha
jól emlékszem - a mi stúdiószínházi
előadásaink főbb vonásait. Az első a né-
zőtér és a színpad meghitt viszonya: a
játszók és a nézők nincsenek élesen el-
választva egymástól a rivaldával vagy két
különböző síkkal, mint a hagyományos
színházakban, hanem egy viszonylag nem
nagy teremben, valósággal test-közelben,
kartávolságnyira vannak egy-mástól.
Ezáltal annak a ténynek, hogy ott emberek
ülnek, önmagában is drámai funkciója
van. A nézők nem egy-szerűen nézők,
hanem valamilyen fokon vagy formában
résztvevői az előadás-nak. A
darabválasztásnál is arra törekedtünk,
hogy az lehetőséget nyújtson a néző
lelkében és tudatában a tárggyal
kapcsolatos élményanyag felszítására, s ez
a kis teremben még fokozhatja a drámai
légkör izzását. Ez a részvétel nagyon
sokféle lehet: aktív, passzív stb. Sohasem
tökéletes természetesen ez a részvétel,
mert egy színházi előadás alapvonásaiban
soha nem improvizáció.

De mégiscsak másfajta felelősségérzet
jön létre a nézőben, ha az adott darab
vagy előadás körülötte játszódik. Ez az
egyik döntő vonás. A másik: a stúdió más
feladatot jelent a színész számára. Sokkal
fokozottabb égést. A színészeink azt
mondják, hogy egy-egy stúdióelőadás tíz-
tizenötször nagyobb energiát igényel
tőlük, mint egy hagyományos előadás.
Azt hiszem, nem túloznak. A
hagyományos színházban a színész
számára van két mentsvár. Az egyik: a
kulisszák. Bármikor, bármi történik:
rosszul lesz, vagy valami váratlan dolog
éri, elfelejti a szerepet, vagy nem jön be
a partnere stb. - kimehet. Ez a lehetősége
mindig megvan, s ez rendkívül nagy
biztonságérzetet nyújt. Kiléphet a
kulisszák mögé. Másrészt ott ül a súgó,
aki nemcsak a konkrét mondatoknál,
hanem egy egész jelenetsorban
kisegítheti. Gondoljuk el azt a közérzetet,
amikor a színésztől elveszik ezt a két
mentsvárát, ezt a két lehetőséget.
Bemegy egy terembe, ahonnan nem tud
kilépni, nincs hova. Hacsak cl nem hagy-
ja az egész termet. Ott van testközelben a
nézők között. Ez olyan rendkívüli, olyan
fokozott koncentrálást jelent, amelynek
előnye a játékban is jelentkezik.

- Azt jelenti ez, hogy a stúdiószín-
házban másképpen kell játszani, mint a
„hagyományos" színházban?

GIRICZ: A színész a stúdiószínházban
olyan eszközöket talál a rendezővel
közösen, amilyenek a hagyományos szín-
házban talán sosem adódhatnak. El-
mondtam Békéscsabán egy példát. A
szituáció a következő: az államfő (elnök,
király) látogatóba jön egy városba.
Eldördül egy lövés. Az autójában
összeesik, és az autó elszáguld vele a
kór-házba. Ez egy jelenet. Hogy oldanánk
meg ezt hagyományos színházban? Több
variáció lehetséges. Az egyik az, hogy

bejön egy valódi autó a színésszel. Az
autót persze nem lehet járatni, húzzák
kötéllel, damillal, viszonylag reálisan
eljátsszák a jelenetet. Gondolom érez-
hető, hogy ez nem színházszerű, nem
életszerű, mert valahol a technika van
előtérben és nem a színész. A másik,
finomabb variációja ennek, hogy valami
stilizált autót hoznak be, amely nem
akarja magáról elhitetni, hogy autó, de
azért mégiscsak azt a szerepet játssza. A
figura ugyanaz. A legdrámaiatlanabb
megoldás - és meg kell mondjam legin-
kább ehhez fordulnak az írók és a ren-
dezők is, mert nem tudnak mást tenni -,
hogy kint halljuk az autózajt, az üdvözlő
tömeg ricsaját, eldördül egy lövés, és
bent valaki eljátssza vagy elmondja a
merényletet. Ez a megoldás azért a
legdrámaiatlanabb, mert az a színész,
akinek a számára megteremtődött a
jelenet, saját halálának a pillanata, ki van
zárva belőle. Hogyan lehet, vagy hogyan
próbáltuk ezt megoldani a
stúdióelőadásban? Az autó elmaradhatott,
mert a színész kentaurrá változhatott a
nézők jelenlétében. Az alsóteste volt az
autó, mellyel jött, azzal folyamatos
mozgást imitált, az autó lassú gördülését,
a felsőtestével pedig ő volt a szereplő, az
államfő, a király. Boldogan integetett
jobbra-balra az ott ülő nézőknek, a nézők
felől elcsattant egy lövés, és a színész
nem esett össze, ha-nem megállt, és
megkapta a legcsodálatosabb lehetőséget:
most övé a színpad, a terem, a szoba, a
nézők. Végignéz a nézőkön hosszan,
amilyen hosszan csak akar, kutatja, hogy
melyik lőtt közülük. Ezt nagyszínházban
nehéz lenne megcsinálni. Aztán eljátssza,
hogy ezt érdemeltem?! Elhomályosodik a

szeme, a fejét leejti, ezzel jelzi, hogy
meghalt, szirénázást imitálva egyre
gyorsabban rohan keresztül a termen,
jelezve, hogy a halott királyt az autó
sebesen vi-
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szi a kórházba. Lehetne még más példákat is
mondani. Úgy érzem, egy ilyen megoldás
nagyszínpadon nevetséges len-ne. A néző
követelné az autót, a technikai vívmányt,
amit már elértek a szín-házak. A
stúdiószínpadon viszont természetes, hogy a
színész a fizikumával együtt játssza el a
jelenetet és a technikát. Arra törekszünk,
hogy a stúdiószín-padon megadjuk a
színésznek egy más-fajta játékstílus
lehetőségét.

- Csak a színészeknek jelent más stílust
a stúdió?

GIRICZ: Nem. A díszlettervezőnek is.
Nem az a feladata, hogy valamiféle reális
színhelyet teremtsen, hanem első-sorban az,
hogy az egész színházat, tehát a termet
egybekapcsolja, és elérje, hogy a nézők
valóban résztvevői legyenek az előadásnak.
Hogy milyen jelzésekkel? Lehet naturalista
megoldásoktól kezdve a legelvontabbakig,
erre nincs semmi-féle recept. Végül az
előbbiekből következően a rendező számára
is másfajta feladatot jelent a stúdió, hiszen
mind-ennek a megkomponálása,
megszervezése az ő dolga. A rendező a
stúdióban sokkal inkább hordozója az
előadás kompozíciójának és stílusának, mint
a hagyományos színházban. Nem mindig, de
általában. A hagyományos színházban
hagyományosan kialakult eszközök van-
nak, melyeket a színészek többnyire jól
ismernek. A stúdiószínházban pedig eleve
azt kívánja az ember, hogy egységes,
viszonylag új jelzésrendszerben játsszák el
az egész előadást. Márpedig ezt lényegében
mégiscsak egy ember hozhatja létre, a
többiek kapcsolódnak hozzá, kiegészítik
stb. Én azt tartom, hogy ha valóban vérbeli
stúdióegyüttes jön létre, akkor kívánatos az,
hogy ez egy rendezőhöz kapcsolódjék. Mert
itt nemcsak arról van szó, hogy el kell
játszani egy konkrét előadást. A stúdió
pedagógia is. A rendező a társulatnak
mestere, ne-velője, irányítója kell legyen,
aki a stúdiókörülmények között az adott szí-
nészek szakmai fejlődésével sokkal ki-
tartóbban és következetesebben foglal-
kozhat, bíbelődhet, mint hagyományos
körülmények között. Hasznosnak bizonyult
a gyakorlatomban, ha ugyanaz a színész egy
másik, teljesen más jellegű
stúdióelőadásban is játszott. A korábbi
gyakorlat alapján sokkal hatékonyabban,
sokkal szervesebben tudott beleilleszkedni
egy másfajta jelzésrendszerbe is.

- Ezek szerint a vidéki színházakban
létrejövő stúdiók alapvető, elsődleges
feladatuknak tekintik a művészi eszkö

zök megújítását a színészek, a rendező és
a tervező számára.

GIRICZ: Nem általában a vidéki stú-
diókról beszéltem. A Békéscsabán látottak
nem ezt támasztották alá. Éppen arról
vitatkozhatnánk, hogy amit sokan
stúdiónak neveznek, az egyáltalán nem
stúdió. Én csak a saját tapasztalatomról
beszéltem.

- A Thália Stúdiót milyen társadalmi
vagy közösségi, művészi igény hozta lét
re? Mennyiben van hasonló feladata,
hivatása, mint a debreceni stúdiónak?

LÉNER: Egy színház éli a maga életét:
kialakít egy repertoárt, a repertoár
megteremt egy játékstílust. A szín-ház vagy
a maga által megteremtett úton vagy az
elődei által megteremtett úton jár és
működése közben felfedezi ennek az útnak
a természetes ellentmondásosságát,
természetes problematikáját, de ezeket az
ellentmondásokat, paradoxonokat és
nehézségeket teljesen nem lehet megoldani
ezen a fő úton. A Thália Stúdió, amikor
1965-ben Kazimir Károly megindította,
filozófiailag ellentmondásos műveket
próbált közelebbről megismerni és
megismertetni. Ezek művészileg,
színházilag, olyan fel-adatokat jelentettek a
számára, amelyek bőséges tapasztalatokat
hoztak, és olyan jelentékeny
konzekvenciákig juttatták el a rendezőt, a
színészt és az egész színházat, amelyeket
más jellegű munkáiban is kamatoztatni
tudott. Én a színház és a stúdió közötti
termékeny összefüggést tartom a
legfontosabbnak. A Thália Stúdió első
bemutatója a Godot-ra várva volt. Ez lett
a legnagyobb sikere a stúdiónak, három
szezonon át játszottuk. A Godot és A per
volt az első periódusa a Thália Stúdió-nak.

- Tehát elsősorban műsorpolitikai,
mondhatjuk úgy is: közönségpolitikai
okokból kerül a Godot, A per a Thália
Stúdióba? Fel sem vetődött az, hogy
másfajta színjátszás, másfajta rendezés
igényével indítsák el a stúdiót? Egysze-
rűen arról volt szó, hogy bizonyos dara-
bok ide szorultak?

LÉNER: Nem erről van szó. Egy darab
műsorra tűzésének több oka van:
műsorpolitikai, színházpolitikai esztétikai
és még jó néhány. Ezek között az
összefüggés a fontos és nem a hierarchia.
Azt hiszem, nem az a lényeg ebből, hogy a
Godot-t nem lehetett eljátszani a
nagyszínházban. Véleményem szerint a
Godot-t nem is kell eljátszani
nagyszínházban. Nem azért, mintha nem

lenne nagyon jó darab. Egész egyszerűen
azért, mert a mi közönségünket tömegesen
nem érdekli. A nagyszínházban megbukott
volna a Godot.

A lényeg az, hogy a Csurka-darabbal
vagy a Godot-val megpróbáltunk olyas
mit kikísérletezni, amire az adott körül-
mények alkalmat kínáltak. Tehát ha a
Csurka-darabot a Thália Színház nagy-
színpadán rendezem, akkor nyilvánvalóan
másfajta gondolkodásmódban rendezem
meg ott, mint a Thália Stúdióban. A Thália
Stúdió „szituációja" egy-fajta önálló,
öntörvényű rendezői gondolkodásmódot
kényszerít ki belőlünk, s ez bizonyos
rendezői, színészi, tervezői tapasztalatokat
ad a számunkra.

- Melyek ezek a művészi konzekvenciák
a Thália Stúdióban?

LÉNER: Van egy színház. Ez a
nagyszínház járja a maga útját. És akkor
egy bizonyos periódusban azt mondja:
most megnézem az abszurd színházat.
Most megnézek néhány magyar drámát.
Most meg fogom nézni a „szegény
színházat". De mindez bizonyos perió-
dusban történik. Egy rendező azt mondja:
úgy érzem, hogy most szükségem van arra,
hogy jobban megismerjem az abszurd
színházat, s ez engem művészileg fel fog
frissíteni. De aztán elképzelhető az is,
hogy ezek a stúdiószínházak önálló életet
kezdenek élni. Így szüle-tett a Vahtangov-
színház, így született a Ljubimov-színház.
Egy nagyszínházban egyszer csak élni
kezd egy kis szín-ház. Giricz Mátyás
színháza, a debreceni stúdiószínház is 'egy
kis színház a nagyszínházban. A fővárosi
színházakban kísérletező funkciót
kaphatnak ezek a stúdiószínházak.
Hasonlóan ahhoz, ahogy Brook
kísérletezett a kegyetlenség színházával.
Kísérletezett és eljutott bizonyos
tapasztalatokig.

- A stúdió tehát a művészi kísérletezés
színhelye?

LÉNER: Három dolgot kell külön-
választani: a stúdiószínházat, a kis szín-
padot és a kamaraszínházat. A stúdió-
színház lényegileg kísérletezés, a színház
laboratóriuma, a színház műhelye, ahol
különböző periódusokban különböző
alapdolgokkal kísérletezik. A Thália
Stúdió például egy ideig kísérletezett az
abszurd drámával, kísérletezik a magyar
drámával, aztán nyilván lesz egy más
periódusa, amikor egy más témát fog
találni. Vagy nem fog találni. De ez egy
színház égisze alatt, egy színház nagy
koncepcióján belül a kísérletező műhely. A
kis színpadok ettől teljesen



függetlenek. Lehet, hogy a stúdiószín-
házakból alakulnak, de önálló koncepcióval
működnek, nincsenek összefüggés-ben egy
másik színházzal. Ilyenek például a kis
prágai színházak. Végül van a
kamaraszínház, ahol arról van szó, hogy egy
nagyszínház üzemeltet egy kis helyiséget is,
különleges funkcióval. Például a varsói
Athenaeum Színháznak van egy ilyen
kamaraszínháza. Többé-kevésbé már a
Thália Stúdió is kamaraszínház e
pillanatban.

- A Thália esetében milyen eredményeket
tudott átvenni a nagyszínház gyakorlata a
saját színházi laboratóriumából?

LÉNER: Ez lenne a cél, amiért egy
színház stúdiószínházat működtet: hogy
minél több tapasztalatot szerezzen. A
Thália Színház egyebek között azt nyerte a
stúdióval, hogy bemutatott hat vagy nyolc
olyan magyar szerzőt, akiket háziszerzőnek
tekinthet, s akiktől esetleg a nagyszínház
számára is várhat darabokat. A Thália
Stúdió laboratórium, ahol az író, a színész,
a rendező és a tervező egyaránt nagyon
sokat tanulhat. De az igazi erőpróbája a
színésznek vagy a rendezőnek a
nagyszínház. Ez nem azt jelenti, hogy a
stúdióban nem lehet tehetségtelenül
játszani, vagy nem lehet sikert aratni. Egy
kis szobában is be lehet bizonyítani, hogy
valaki tehetséges vagy tehetségtelen. Volt
nálunk is jó eredmény és kevésbé jó
eredmény. Giricz Mátyás a
stúdiószínházban sok mindent
kikísérletezett, sok mindent tanult, sok
mindennel találkozott, amivel esetleg nem
találkozhatott volna egy más szituációban.
Mégis azt hiszem, hogy az igazi erőpróba,
az ilyen jellegű kísérletezések iránya, célja
az, hogy a tapasztalatait majd a
Szophoklész-rende-zésében hasznosítsa. A
cél végül is a nagyszínház, ahol sok ember
ül a néző-téren.

GIRICZ: Itt van egy kis eltérés a vé-
leményünk között. Megértettem, hogy a
Thália Stúdióban elsősorban valóban a
megismerés volt a döntő, a találkozás egy-
egy színházi irányzattal. Nálunk ez nem
játszik ilyen fontos szerepet. Inkább a
magunkból való kiadás, egy bizonyos
értelemben már kialakult mondanivaló
közvetítése a korról, az életről, az
emberekről stb. És itt látok némi kü-
lönbséget a felfogásban is. Léner Péter
kifejtette, hogy számára az igazi színház a
nagyszínház. Nálunk viszont az igazi
színház egyik - persze nem kizárólagos -
formája a stúdiószínpad. A stúdiószín-

pad számunkra és számomra nem
kirándulást, megismerést, kísérletet jelent,
ha-nem a bennem összegyülemlett eszmei
és művészi, tehát eszközbeli mondanivaló
elmondásának lehetőségét is.

- Tehát a stúdió egy teljes művészi
koncepció kifejezője.

GIRICZ: A színház egyik fajtája.
LÉNER: Debrecenben a színház belső

hierarchiájában azonos értékű a nagy-
színház és a stúdiószínház. A mi szín-
házunk a mondanivalóját a nagyszínházban
fejezi ki.

GIRICZ: Ez a különbség tulajdonképpen
a két színház helyzetéből fakad.
Debrecenben azért játszhat fontosabb
szerepet a stúdió, mert a debreceni nagy-
színház három tagozatú színház, operát,
operettet, zenés vígjátékot és prózát is
játszik. Ennélfogva nem hordozhatja olyan
következetességgel és egyértelműen az
eszmei és társadalmi mondanivalóját, mint
például a stúdiószínház, mivel a darabok,
amelyeket játszik, nem nyújtanak erre
olyan egyértelmű lehetőséget.

- Hogyan alakul a stúdiószínház és a
közönség kapcsolata?

GIRICZ: Debrecenben a közönség
differenciáltabbá vált. Ez nem baj, kü-
lönösen egy olyan színházban, amelynek -
mint említettem - három tagozata van, és
ezeken belül is a bohózattól az operáig
mindent játszik. Létrejött egy réteg,
amelyik szívesen veszi, ha lehetősége
nyílik egy-egy érdekesebb stúdiómunka
megtekintésére. Nálunk van erre közönség.
Nagyon szép számmal látogatják az
értelmiségiek is a stúdiót, az egyetemiek
elsősorban, de nagyon sok üzem, vállalat,
intézmény is, mégpedig rendszerint
kollektíven. És ez is érdekes vonása lehet a
stúdiószínháznak. Eljön például nagyon sok
szocialista brigád. S miután ezek a nézők
ismerik egymást, a közös élmény egy még
fokozottabb közösségi kapcsolatot is
megteremt. Nemegyszer ragaszkodnak
ahhoz, hogy ott nyomban előadás után
jöjjenek vissza a színészek, behívják a
rendezőt is, és ankétot rögtönzünk
lemaszkírozás és át-öltözés nélkül.
Érdekes, késhegyig menő viták jönnek létre
filozófiai, színházi, esztétikai
problémákról. Természetesen a közönség
sohasem egyforma. A néző-tér hangulatától
függően esténként különféleképpen alakul
ugyanaz az elő-adás. Gyakran úgy kapnak
újabb instrukciókat a színészek, ahogy egy-
egy jelenet után lejönnek a színpadról.
Azután visszamennek, és megpróbálnak az
előadásnak ilyen vagy olyan árnyalatnyi

irányt adni. Persze a hagyományos szín-
házban is lehet tökéletes kapcsolat szín-
pad és nézőtér között, de a stúdióban
enélkül egyszerűen nincs értelme az elő-
adásnak.

LÉNER: Nagyon érdekes, amit Giricz
Mátyás mond. A stúdióban a dolgok
drasztikusabbá válnak. Ha valami tetszik,
ezt a színész szinte a testén érzi, és ha nem
tetszik, azt is. Egy olyan vendéglátásnál,
ahol tízen vagyunk egy szobában, szinte
minden arccal külön kapcsolatot tudunk
teremteni, de ha egy állófogadáson
veszünk részt egy nagy-követségen, ahol
háromszáz ember van, ott csak azzal a
négy-öt emberrel, aki épp mellettünk áll.
Az első időkben a Godot-nál mindig fönn
ültem a világosítófülkében, és nem a
színészeket néztem, hanem a közönséget.
Érdekes volt, ahogy a közönség
viselkedett. A nézőknek meg kellett
tanulniuk a stúdiószín-házban ülni, a
stúdióelőadásban részt venni. Először nem
tudták, hogy játszanak-e vagy csak néznek.
A közönség sokkal jobban reagál, mint
gondolnánk. Ha egy hagyományos
színházban ülök, akkor nem látom a többi
nézőt, mert csak a színpaddal vagyok
szemben. A stúdióban viszont az ember
állandóan látja az összes többi nézőt, és a
színész is óhatatlanul látja a nézőket.

GIRICZ: Megfelelő közönség nélkül,
partner nélkül nem lehet játszani. Ha
Debrecenben nem alakult volna ki a
stúdiószínháznak közönsége, akkor kí-
sérleteink valószínűleg abbamaradtak
volna. Ezért nem tudom, van-e értelme
annak, hogy most majd minden vidéki
színház stúdióelőadásokat hoz létre, kö-
vetkezetes átgondolás nélkül. Dolgoztam
jó néhány vidéki városban, és azt hiszem,
nincs mindenütt vérbeli közönség arra,
hogy ilyen találkozás létrejöhessen.

- A stúdiószínházak létrehozásának
gondolata nyilvánvalóan azt jelzi, hogy a
színházak keresik a közönséget. Sőt:
nevelni akarnak közönséget az új befo-
gadására, legfeljebb nem találták még meg
ennek a helyes módját.

LÉNER: A Thália Stúdió közönsége: a
Thália Színház baráti köre. A Thália
Színház törzsközönsége, akik valamennyi
produkcióját vagy legtöbb produkcióját
meg akarják nézni, mert érdeklődnek ez
iránt a színházi godolkodásmód iránt. Egy
szűkebb csoport, mely fokozottabb
érdeklődést mutat részint a Thália Színház,
részint a művészi kísérletezések, részint a
színházkultúra iránt.



Stúdiók és amatőrök

Ezt a szűkebb közönségréteget, a „baráti
kört", a törzsközönséget az ember már
szinte arcról ismeri. Nálunk nem alakultak
ki olyan helyzetek, hogy elő-adás után ott
maradtunk és beszélgettünk a nézőkkel. De
valójában maga a stúdiószínház is
konkrétabb párbeszéd a közönséggel, azzal
a pár száz ember-rel, akik munkánk iránt
érdeklődnek.

- Mit jelent a stúdiószínház a rendező
egyéni pályáján?

LÉNER: Azt hiszem, minden rende-
zőnek, aki néhány éve végezte el a fő-
iskolát, irodalomcentrikus a gondolko-
dásmódja. Én a stúdiórendezésekben
kényszerültem először igazán arra, hogy az
előadásban felhasználjam mindazt, amit a
főiskolán megtanultam túl tudok. Az
előadásokat „ki kell találni". Tehát egy
olyan rendezői gondolkodás-módot
kényszerített ki belőlem a stúdiószínház,
ami már több, mint az irodalmi rendezés,
ami egy újfajta mondanivalót iktat be a
színházba: a rendező mondanivalóját. A
rendező hajlamos arra, hogy kicsit
filozofikus legyen, kicsit irodalmi legyen. A
stúdiószínházi szituáció praktikusságot,
gyakorlatiasságot, helyzetfelismerést
kényszerít ki a rendezőből, s ez végtelenül
tanulságos, nagyon meggyorsítja a
fejlődést.

GIRICZ: Az én számomra is a túlzott
irodalmiságtól való szabadulást jelenti a
stúdiószínpad. Valami törvény-szerűségnek
is kell lenni abban, hogy mindeddig olyan
darabokat választottam ki, amelyek
bizonyos fokig csak szcenáriumként
szolgálhattak az előadás számára.
Elsősorban a Malvinra és a MacBird-re
gondolok. Viszonylag szabadon bántam az
anyaggal, és alakíthattam a mondanivaló
érdekében anélkül, hogy szentségtörést
követtem volna el az íróval szemben. A
Danek-darabnál kicsit más volt a helyzet,
bár ezt is kiegészítettem olyan játékokkal,
amilyenekre az író nem is gondolt.

LÉNER: Feladatunk, hogy lehetőséget
biztosítsunk a magyar íróknak.

A beszélgetésnek nincs vége, és két
mondatban összefoglalható tanulságot sem
lehet levonni belőle. Nem is ez a célunk. A
stúdiószínházi tevékenység friss, fiatal és -
reméljük - előrelendülő mozgalom.
Egyelőre nem eredményei vannak, csak
kezdeti tapasztalatai. Úgy véljük, hogy e
mozgalom gyakorlatában legjártasabb két
rendezőnk véleménycseréje elősegítheti a
hasznos tapasztalatok gvűjtését.

M OLN ÁR G ÁL P ÉT ER

Sebzett kiáltás

1.
Felnőtt egy új nemzedék. Életkoruk felső
határát a világháborúban még be nem
sorozott utolsó évjárat képviseli. E nem-
zedék többnyire leszakadt a kommersz-
kultúra élvezéséről. Irtózik a XIX. századi
hagyományoktól, gyanús neki minden
érzelmesség (ha sóvárog is utána), a
modern és modernista formanyelveket
valamennyi művészeti ágban perfektül érti,
vagy ha nem érti is: tudja élvezni,
megértésére-megmagyarázására törekszik -
és a közmegegyezéses unalmat átengedi a
tévénéző idősebb nemzedéknek, akik már
várszerű lakásaikhoz vásárolják a
távolbalátó készüléket, és berendezkedtek
a kultúra otthoni fogyasztására. Az új
nemzedék könnyű bútorok között la-kik,
nem pedig értékes díszletszerű be-
rendezésben, így nem fáj a szíve, ha el-
pusztul otthona vagy el kell hagynia, ki kell
cserélnie, eladnia a berendezését.

Ez a háború utáni ifjúság minden ne-
hézség nélkül nézi a mozit, formanyelve
nem okoz problémát számára, hozzá-
tartozik szorosan művelődéséhez. Innen
szerzi be információi javarészét, innen
öltözködik, magatartásformákat kölcsönöz
ki, vagyis beépült kulturális életébe a
filmművészet: legújabb alkotásait
ugyanolyan kötelező ismerni, mintha re-
gény, szimfonikus zenemű vagy költemény
volna.

Ez a nemzedék a mozi nemzedéke, és
lassanként már kizárólag neki készülnek a
filmek. A 60-as évtized elejének filmstílus-
forradalmai (nouvelle-vague, Free cinema,
New York-i iskola, lengyel-cseh-szovjet-
magyar új iskolák) éppen őket lökte a
fölszínre, és most már maguk csinálják a
filmeket, többnyire olyanokat, amelyeket
papájuk nemzedéke már meg sem ért.

Időközben kisajátították a zenét is, az
utolsó évtizedek egyik legerőteljesebb
zenei mozgalma is az ő életérzésüket fejezi
ki. A kérdés most már csupán az, hogy a
„válságban levő" könnyűzene, és a
„válságban levő" filmművészet hirtelen
fölvirágzott, csupán a színház rekedt meg,
és ennek nem tudjuk megmagyarázni az
okát.

A megrekedés nem kizárólagosan ma-
gyar jelenség: világszerte baj van a
színházzal. Kétségbeesett igyekezeteknek
le-hetünk tanúi. A színházi divatlapok he-
tenként új fazonokról tudósítanak: anti-
színház, dokumentum színház, totális
színház, kegyetlen színház, politikai szín-
ház, underground színház, pinceszínház,
szakrális színház, erotikus színház satöbbi,
mindez az arcát változtató nemzetközi
színházi életnek arra a keserves igye-
kezetére mutat, hogy bekerítse a közön-
séget és hatása alá vonja. Minden új találat
után azt a kutató és aggódó tekintetet
láthatjuk, ahogyan a színház művészei
kérdően pillantanak fel, arcukon zavart
vizslatással: eltaláltam? ezt szerettétek
volna? erre gondoltatok?

És nem találta el, nem ezt szerettük
volna, nem erre gondoltunk, nem erre
gondolt a közönség. Valami másra gon-
dolt, de hogy mire, azt senki sem tudja
megmondani. Sokkal inkább meg tudja
viszont mondani, hogy mire nem. Két-
ségbeejtően nevetségessé vált a bársony-
függönyös, aranycirádás barokk színház,
ahol az emberiség közös kultúrkincseit
celebrálják esténként, megkoreografált,
fényekkel fölszabdalt kötelező olvasmá-
nyokat, amiknek megtekintése segítségével
erkölcsnemesek és művelt emberek
lehetünk. Zavarbaejtően kínossá váltak a
magánügyi drámák, a személyi hírű
színdarabok, a szerelmi három-négy-öt-
hat-hétszögek, nevetségesen unalmas lett
a lelkiismereti hascsikarás, a színpadi ön-
vájkálás, az egyéni vagy kollektív felelős-
ség kajtatása egy hagyományos dráma-
szerkezeten belül, ahol a cselekmény vál-
tozásai arra a régi gyermekjátékra em-
lékeztetnek: komámasszony, kié a fele-
lősség? Ugyanígy bágyasztóan egyhangúvá
lett annak a tagadhatatlan igazságnak a
színpadi kifejezése, hogy a háború az
rossz dolog. Es a zsarnokság szó vagy a
hatalom játékai olyan fűzfapoétai ba-
nalitássá szürkültek, mint a rózsaillat vagy
a holdfény, a madárdal és a tavaszi felhő
kifejezések.

2 .

Valami újnak kell bekövetkeznie. Egy új
színháznak kell létrejönnie, amely kü-
lönbözik a szklerotikus polgári színháztól.
Valami újnak, vagy inkább valami nagyon
réginek, olyan színháztörténeti korokhoz
kell visszafordulni elsősegélyért, ahol még
nem rontott meg mindent az
irodalmárkodás, ahol az iroda-lom
erőteljes mesét, kemény és megfor-
díthatatlan helyzeteket és roppant jelle-


