
négyszemközt
gesztivitással és hitelességgel élte meg a
szerelem és a választás katarzisát.

Lázár Ervin kedves állatmeséi gyakran
szerepelnek a diákszínpadok repertoárján
- többnyire sikertelenül, mert az író
verbális humorát, laza epikusságát igen
nehéz színpadra ültetni. A szentesi diákok
e témakörben is példát mutattak azzal,
hogy a mese egyes szituációit pontosan
kidolgozták, s az állatfigurákból
határozott jellemeket faragtak. A Gyerünk

doktor Zirr-Zurrhoz című produkciójukat a
nézők felszabadult nevetése kísérte végig.
Az orvostól rettegő fogfájós oroszlán
szerepében Al-földi Róbert már-már
színházi pillanatokat szerzett magának a
sértődöttség, a félénkség, a nagyzolás, az
elszántság, az álhősiesség és kényszerű
bátorság, a szeretetre és elismerésre való
mohó vágyakozás - az egyszerre szép és
nevetséges emberi tulajdonságok,
lelkiállapotok viharzó váltogatásával.

Végül szemtelen bohócsipkával koro-
názták meg addigi mutat ványaikat (rá-
adásul a diákszínjátszók számára eddig
meghódíthatatlan műfajjal merészkedtek
elő). Bemutattak egy énekes-táncos revüt,
illetve annak paródiáját. Bár a nézők
lelkesedése majd szétvetette a
színháztermet, az utólagos vélemények
megoszlottak e kommersz szórakoztató
műsorral kapcsolatban. Pedig nem több-
ről, de nem is kevesebbről van szó, mint
arról, hogy a szentesi diákok az irodalmi-
drámai fakultáció keretén belül
elsajátították a színpadi kifejezés mester-
ségbeli alapelemeit, s tehetségükhöz,
ügyességükhöz mérten alkalmazni is
tudják. Bácskai Mihály korábban a népi
játékkal iskolát teremtett a mozgalomban,
most pedig megszervezte a közép-
iskolások színjátszó képességeit kibon-
takoztató oktatási formát. Bár akadná-nak
követői az iskolaigazgatók közül!

Ment-e a csurgói fesztiválok által a
diákszínjátszás elébb? tehetnénk fel
Vörösmartyval a kérdést, s adhatjuk rá
vele a választ: „Ment, hogy ... Salakjok
annál borzasztóbb legyen." Mert hiába
bizonyították a csurgói fesztiválok
fényesen, hogy a középiskolás kor-osztály
a színjátszás által nemcsak meg-érti,
hanem megélí az irodalmi alkotásokat,
hogy a művészetek gyakorlása által tud
legtisztábban megnyilatkozni, legjobb
hajlamait kibontakoztatni - az
iskolareform máig sem vett tudomást
arról, amit Csokonai immár kétszáz évvel
ezelőtt „szabad pedagógiájában" ki-
munkált és megvalósított.

STUBER ANDREA

Szikora János útjai

1904-ben épült fel Egerben a kőszínház.
Önálló társulata nem lévén, évtizedeken
át a miskolci Nemzeti Színház nyári
állomáshelyeként funkcionált az épület,
de rendszeresen felléptek benne debre-
ceniek, fővárosi vendégek, valamint a
helybeli amatőr színjátszó körök. 1955 .

augusztus 15-én tartotta ünnepi alakuló
ülését Eger első színtársulata. Ruttkai
Ottó igazgató vezetésével kezdte meg
működését a teátrum. A műsortervben
prózai és zenés darabok egyaránt szere-
peltek, évi tizenkét-tizenöt bemutatót ter-
veztek. Évente hozzávetőleg kétszáz elő-
adásra került sor Egerben, százötven al-
kalommal pedig a megye különböző tele-
pülésein lépett fel a társulat. Egerben éva-
donként mintegy százezren látogatták a
produkciókat, a tájelőadásokat negyven-
ötvenezer ember látta. 1961 és 1964
között a Gárdonyi Géza Színház épületét
felújították és kibővítették. Eközben - a
vidéki színházak megerősítését célzó
központi intézkedés értelmében - döntés
született egy észak-magyarországi körzeti
színház létrehozásáról: a miskolci
Nemzeti Színház és az egri Gárdonyi
Géza Színház összevonásáról. Az egri
teátrum rekonstrukciójának befejezése-
kor, az 1964/65-ös évadban már közös
direktor, főrendező és gazdasági igazgató
állt a társulatok élén, majd 1966-ban
megtörtént az egyesülés. A miskolci
székhellyel működő közös színháznak az
előírások szerint Miskolcon és Eger-ben
egyaránt kétszáztíz-kétszázhúsz, Borsod
megyében száznegyven, Heves megyében
száznyolcvan előadást kellett tartania, s
ezt egyre kevésbé tudta teljesíteni. Az
első kollektív évadban még kettőszázegy
előadást láthattak az egriek, 1971/72-ben
már csak százhatvan-kilencet. 1976/77-
ben százötvennyolc, 1981/82-re már csak
száznegyvenhét volt az egri színházi esték
száma. A város nem vette jó néven:
„1965-ben Eger ön-álló társulatát
megszüntették, s szín-házát a miskolci
Nemzeti Színházhoz csatolták. A város
vezetői - és lakói
máig sem törődtek ebbe bele, s fennen
hangoztatják évek óta, hogy a több mint
hatvanezer lakosú Eger megérdemli a

saját színházat, az önálló társulatot. A
legutóbbi évadban a miskolciak előadásait
szinte elkerülte a város lakossága. Volt
olyan előadás -- mondogatják Eger-ben ,
hogy a nézőtéren alig volt néhány
érdeklődő. A város közönsége átpártolt
az Agria Játékok, a nyári színház von-
záskörébe. Mert az igazi egri specialitás."

(Szabad Fö ld , 1982. XI. 6.)
Eger tehát mintha sértődötten boj-

kottálta volna a színházat, melyet nem
érzett sajátjának. A helyi sajtóban a kul-
turális újságírók gyakran adtak hangot
elégedetlenségüknek. Felrótták például,
hogy Per Olov Enquist művét, a Tribádok
éjszakáját nem közvetlenül a nagy sikerű
miskolci bemutató után láthatta az egri
közönség, később azonban inkább az
merült fel, hogy „sorozatban olyan
stúdióelőadásokat láthattunk Egerben,
amelyek egy nagyvárosból
összeverbuválódó szűk, érdeklődő kö-
zönség előtt teret kaphatnának, ha a
nagyszínpadon valami mást játszanak
(Tribádok éjszakája, Varsói melódia,
Álkulcsok)". (Hevesi Népújság, 1982. IV.
3.) Ugyanakkor még a Miskolcon telt
házzal játszott, „könnyű" Black Comedy-
előadásokra is szervezni kellett a kö-
zönséget az egri játékszín százhetven
férőhelyére. (Az egri színház 1982-től
ugyanis ismét felújítási munkálatok alatt
állt, ez idő alatt a miskolciak az
Úttörőházban szerepeltek, többnyire
kisebb teret igénylő, kamarajellegű
produkciókkal.)

A Művelődési Minisztérium minden-
esetre már 1971-ben, a vidéki színházak-
kal foglalkozó irányelveiben konstatálta:
„Több vonatkozásban kedvezőtlenek az
összevonás tapasztalatai : .. . a művészi
erők koncentrálásán és a támogatás
csökkenésén kívül negatív tapasz-
talatokkal járt: csökkent a színházi elő-
adások és a látogatók száma, ezért
emelkedett az egy nézőre eső állami
támogatás." A helyi sajtó erről másképp
vélekedett: „közönség van Eger-ben.
Kitartott ez akkor is a színház mellett,
amikor összevonták a két város
társulatát, és megszüntették az önálló
egri színházat." (Hevesi Népújság, 1975.
VII. 13.)

A színház épülete megújult 1984-re,
Heves megye párt- és állami vezető i, a
művészetpolitika irányítói pedig állást
foglaltak az egri színház leválasztása, az
önálló társulat létrehozása mellett. Mert
bár a közös színház kétségtelenül szín-
vonalemelkedést hozott, a feszültségek
nőttön nőttek. Eger a miskolci színház



tájhelyévé vált, ez tehertételt jelentett a
színészeknek, s ennek hátrányát érezte az
egri közönség, mely minden tekintet-ben
igényelte volna a színészek állandó ottlétét,
bekapcsolódásukat a város szellemi
életébe. Problémák jelentkeztek a
műsorpolitikában is - mint erről már volt
szó -, másként alakult az előadók és a
közönség közötti kontaktus Egerben, mint
Miskolcon. Hiányoztak az ifjúsági
produkciók - állapítja meg a Hevesi
Szemle 1984. decemberi száma -, s vég-
képp kedvezőtlenül alakult a vidék szín-
házi ellátása, mert a közös társulat nem
tudta vállalni az előírt számú tájelőadást.

1984. november 30-án megcsinosodva,
felújítva megnyitotta kapuját a Gárdonyi
Géza Színház. 1985. január 1-től
felruházták az önálló társulat nélküli
befogadószínház titulusával. A Harlekin
bábegyüttes önálló bábtagozat-ként
csatlakozott hozzá, s irányítása alá vonták
az Agria Játékokat. A Gárdonyi Géza
Színház a tervek szerint vidéki játszási
helyet biztosít a budapesti Katona József
Színháznak, a vidékiek közül a miskolci,
a szolnoki, a debreceni és a kaposvári
társulatok kiemelkedő produkcióinak,
esetenként fogadja más fővárosi
színházak zenés-táncos elő-adásait is.
Ezzel párhuzamosan önálló művészi
munkával is közönség elé áll, évi két saját
bemutatót hozhat létre. A színház
igazgatójává Szikora Jánost nevezték ki.
Az első évadzárón elhangzott, hogy a
látogatottság az országos átlagot
meghaladta, a tizenhat helyről érkezett
huszonöt produkció hatvan-nyolc
előadását 30 327 néző látta. Ön-álló
bemutatójuk (Pirandello: A ember, az állat
és az erény, Zsámbéki Gábor rendezése a
budapesti Katona József Szín-ház
művészeivel) tizenkilenc előadást ért meg.
Az intézmény éves költség-vetése 1985-
ben 13,8 millió forint volt, ami a bevételi
előírás túlteljesítésével 15,7 millió forintra
módosult. 1986 januárjában a Tanács VB
művelődési osztálya tanácskozó ülésén
elhangzottak az elmúlt év eredményei, s
az is, hogy „alacsony a diákok színházi
kulturáltsága, a nevelők, a tanárok több
figyelmet fordíthatnának erre". (Hevesi
Nép-újság, 1986. I. 30.)

Az 1985j86-os évadban kilencvenkét
előadást tartottak Egerben, 39 510 néző
részvételével (ez esetenként négyszáz-
huszonkilenc látogatót jelent az ötszáz-
negyvenkilenc férőhelyes épületben).
Saját produkciójukat, a Szikora János

rendezésében (hét színház vendégművé-
szeivel) létrehozott Csongor és Tündét
hétezer-ötszázkilencvenegy néző látta ti-
zennyolc előadáson. Az utóbbi nagy
sikerű produkció mégis a következő
konklúzióhoz vezetett: „A két önálló
bemutató színrevitelének körülményei,
szervezési, egyeztetési problémái, anyagi
vetületei azt a következtetést eredmé-
nyezik, hogy az önálló produkciók létre-
hozásánál járható útként az egy színházzal
való együttműködési formát kell
alkalmaznunk (Pirandello - Katona József
Színház)" - olvasható a színház másfél
éves munkájáról szóló tájékoztatóban. A
legutóbbi szezon meghívott elő-adásait (a
vasárnap esti alkalmakat le-számítva)
nagy érdeklődés kísérte. A vendégek
általában egy, illetve két alkalommal
szerepeltek. A színház éves bevétele 1 860
000 forintot tett ki. Szikora János
igazgató, akinek 1987. augusztus 30-ig
szólt a megbízatása, idén nyáron átszer-
ződött a budapesti Vígszínházhoz. Ez-után
Heves megye Tanácsa VB művelődési
osztálya pályázatot hirdetett a Gárdonyi
Géza Színház igazgatói, valamint
művészeti vezetői állásának betöltésére. A
választás a jelentkezők közül - most
folyik.

- Mi történt Egerben? Vagy inkább: mi nem
történt?

- Sajnos nem történt biztató előrelépés
az önálló színház ügyében. Odaszerződé-
sem idején - inkább barátian ugyan, mint
hivatalosan - azt az ígéretet kaptam, hogy
1987-ben már társulatot igazgathatok. Az
ehhez szükséges fokozatos fejlesztés-nek
azonban szinte semmi jelét nem ta-
pasztaltam. A megyének korlátozottak az
anyagi lehetőségei, ezért a helyi vezetők
központi támogatásban is reménykedtek.
Később kiderült, hogy erre nem
számíthatunk. Ha a megye színházat akar,
saját erőből kell létrehoznia. S ma még
senki nem tudja, hogy az ehhez szükséges
pénzt honnan lehet előteremteni.
Változatlanul nyitott kérdés a színészek
elheLyezése is. Keresik ugyan a megoldást,
de egyelőre nem hogy színészlakások
nincsenek, de még azt az üres telket sem
tudnám megmutatni, ahol majd felépül-
nek. Egyre határozottabban éreztem, hogy
az egri színház a jelenlegi állapotában -
befogadószínházként - működik ugyan, de
a továbblépéshez nagyfokú szervezettség
és koncentrált akarat szükséges. S jóllehet
az akarat megvan, egy-előre alulmaradt a
költségvetés hiányaival szemben. Az
önálló társulatot előbb-utóbb bizonyára
létrehozzák, mert a

megye - jó értelemben véve - presztízs
kérdésnek tekinti, s mert az egriek sem
kevésbé igénylik a színházat, mint más
vidéki városok. Az 1987-es terminus
azonban aligha tartható. Ebben a bi-
zonytalanságban érthető örömmel fogad-

tam a Vígszínház hívását.
- Bizonyára értékelte magában e másfél

éves időszakot s a színház igazgatása során
szerzett tapasztalatait.

- A saját szubjektív szempontomból is
feltétlenül jelentett pozitívumot. Min-
denekelőtt az, hogy nemcsak magamnak
adhattam alkotási lehetőséget. Mód nyílt
arra is, hogy közvetlenül érintkezésbe
lépjek a színházi társadalommal. Ezt
megelőzően szakmailag meglehetősen
izoláltan léteztem, csupán azokat a kol-
légákat ismertem, akikkel munkakap-
csolatba kerültem. Most elkezdtem fi-
gyelni, törődni más ízlésű, másfajta szín-
házakkal. Abban az értelemben szintén
túlléphettem a köreimen, hogy egy bo-
nyolult, sokoldalú intézményt irányí-
tottam, s ezt a munkát én minden részle-
tében alkotótevékenységnek fogtam fel; a
színészképző stúdió létrehozásától kezdve
a grafikusok plakátterveiig. Ez a másfél év
több sikert hozott, mint kudarcot. A bukott
színigazgató kifejezés-nek egyik fele sem
illik rám. Bukottnak azért nem tekinthetem
magamat, mert nem a közönség hagyott el
minket. Az egri nézők izgalmasnak
találták a programunkat, megkedvelték a
színházat, oda-szoktak.
Színigazgatóságomat pedig a társulat
hiánya kérdőjelezi meg. Akik engem
Egerbe hívtak, maguk is nagyon szerették
volna, ha az önálló színház létre-jön. Az
elodázódás nem rajtuk múlt, s hogy kin,
erre válaszolni nem az én fel-adatom. A
kezdeti lendülethez képest mindenesetre
megtorpanás mutatkozott, s ez
tagadhatatlanul kedvemet szegte.

- Végleg szakított Egerrel és a direktori
szerepkörrel?

- Természetesen bármikor szívesen
visszamegyek vendégrendezőnek, ha
hívnak. Igazgatást azonban nem vállalok
újra, sem Egerben, sem máshol. A szín-
ház ugyanis Janus-arcú intézmény: egy-
részt alkotóműhely, másrészt rengeteg
szabály korlátja közé szorított hivatal.
Pénzügyitől kezdve munkavédelmiig
számtalan előírás tartja kordában. Az
igazgatónak ennek megfelelően egyesí-
tenie kell magában az alkotóművészt a
hivatalnokkal. Tapasztalatom szerint a két
nagyon különböző tevékenység gyakorlása
során az egyik a másik rovására megy. S
számomra a színház művelése,



az alkotómunka fontosabb, mintsem hogy
energiámból áldozzak a hivatal oltárán. A
Vígszínházban rendező lesz a tisztem, azt
fogom adni, ami vagyok. Ugyanazt
akarom csinálni, amit eddig, csak lehe-
tőleg még jobban.

E z az „ugyanaz" többfélének bizonyult
rendezői pályája eddigi különböző szakaszai-
ban.

Ez kétségtelen. Főiskolás koromban
például erősen hatott rám - egyebek
mellett - a keleti színházkultúra. Óriási
élményeket köszönhetek egy érdekes két-
hetes olaszországi szemináriumnak, Erre
a bergamói kurzusra a világ minden tá-
járól érkeztek százféle színházfajtát mű-
velő emberek: indiai katakalitáncostól
japán nó-színészig, eszkimóktól ango-
lokig. A különböző workshopokban tet-
szés szerint studírozni lehetett a csopor-
tok munkáját, vagy akár beállni közéjük
tréningezni. Hallatlanul izgalmas volt
mindez, mégis éppen itt jöttem rá, hogy
ezek a színházkultúrák számunkra
elsajátíthatatlanok. Külsőségei, a formák
talán megtanulhatók - bár én ebben sem
hiszek, mert az európai ember anatómiai-
lag, genetikusan különbözik, példának
okáért az indiaitól. Ám a formák mögötti
mély filozófiai, vallási, transzcendentális
tartalom átültethetetlen az európai ember
tudatába. Ezek az élmények te-hát végül
is visszakanyarítottak az európai
kultúrához. Arra figyelmeztettek, hogy az
európai színház számára a keleti színház
megváltást nem adhat. A megváltás pedig
elkelne, mert a XX. század színháza nem
tudott lépést tartani magával a XX. szá-
zaddal. Nem nőtt fel hozzá, s így nem a
színház lett a század művészete. Kiszo-
rította először a film, azután a televízió,
most pedig a video. A színházat legyőzték
ebben a konkurenciaharcban, de azért
ilyen könnyen nem adhatná fel. Meg
kellene találnia a versenyképes formákat
abban a korban is, amiben olyan képi lát-
ványosságok kötik le az emberek fan-
táziáját, melyekhez képest egy szegényes
színházi díszlet nemcsak illúzióromboló,
de egyenesen kiábrándító. Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy a század
utolsó harmadában az egész kultúra el-
tolódott a vizualitás felé. A verbalitás
egész egyszerűen háttérbe szorult.

- Milyen darabokat kell ilyenkor játszani?
Kérdezhetjük így : a drámairodalom fel-nőtt-e
a X X . századhoz

- A drámaíróknak is tudomásul kel-lene
venniük a film és a video létezését, a
vizualitás diadalát. Talán az eddigihez
képest máshogyan kellene drámát írniuk,

értve ezen akár a formák megváltoztatá-
sát is. Egy színmű ma nem szűkülhetne le
a párbeszédek és akciók sorozatának rög-
zítésére. Az oly sokat emlegetett és kár-
hoztatott rendezői önkény véleményem
szerint éppen abból adódik, hogy a szer-
zők általában rendkívül sekélyesen vagy
egyáltalán sehogy nem gondolkodnak az
akcióban levő szereplők felől. Arra kon-
centrálnak csupán, hogyan szól a dialó-
gus, de hogy közben a hősök mit és ho-
gyan csinálnak, azt a rendező kénytelen
lekottázni. S az író ritkán segít neki a ha-
tásos látvány megkomponálásában, a vi-
zuális élmény megteremtésében. Ellenem
vethető, hogy a színház akár megtíz-
szerezheti erőfeszítéseit a vizualitás terén,
mégsem érheti utol a képileg sokkal na-
gyobb lehetőségekkel bíró filmes műfajt.
De ne feledkezzünk meg arról, hogy a
színház rendelkezik valamivel, amivel a
film, a video, a tévé nem. Míg amazok ki-
csi és sík képi élményt nyújtanak, addig a
színháznak sajátja a tér. Ez óriási dolog.
Legyünk hát tudatában, hogy a színház-
ban maximálisan kihasználandó perspek-
tívánk van. Olyan színpadi terekben kel-
lene gondolkodnunk, melyek éppen a tér-
élmény erőteljességével hatnak a nézőre.
És akkor még nem is ejtettünk szót a
színház lényegéről, amiben felülmúlha-
tatlan: az élő emberi jelenlét hatásáról, az
élmény közvetlenségéről. Nem kell
hangsúlyoznom, mekkora előny ez, hi-
szen triviális. Különösen jelen korunk-
ban, izolált és technicizált környezetünk-
ben. Amikor felhívom a barátomat, nem
is vele beszélek, hanem egy bakelitrúd-
dal. Van ebben valami dermesztő. És
mégis egyszerűbb és kényelmesebb a
kagylóért nyúlni, mint venni a fáradsá-
got, és elmenni hozzá. Éppígy egysze-
rűbb és kényelmesebb elnyúlni a tévé
előtt a fotelben, mint színházba menni.
Természetesen lehetne a színház von-
zóbb, ha jobb lenne. Ehhez mindenek-
előtt alkotóközösséggé kellene válnia. A
jó színháznak elengedhetetlen feltétele az
egymást értő, egymás elképzeléseit osztó
alkotóművészek műhelymunkája.

- Amikor a győri Kisfaludy Színház prózai
tagozatának vezető rendezőjeként működött,
próbálkozott a műhelymunkával nemcsak,
szimbolikus értelemben, hanem a lehető
leggyakorlatibb módon is.

- Egyhetes stúdiót szerveztünk a szí-
nészeknek; helyzetgyakorlatokkal, imp-
rovizációkkal foglalkoztunk. Videóra
vettük a játékot, elemeztük, beszélget-
tünk, együtt voltunk. Nem volt ez se
különösebben eredeti kezdeményezés,

se nagyszabású kísérlet. Egészen termé-
szetes dolog. A színészeknek ugyanis
szükségük van rá, hogy ne csak a konkrét
színpadi feladatokkal, a szerepekkel fog-
lalkozzanak. Néha vissza kell menni a
színészet mesterségének alapvonásaihoz.
A legnagyobb világsztároknak sem de-
rogál bevonulni időnként a New York-i
Actor's Studióba, ahol avatott szakem-
berek és nagy tudású színészpedagógu-
sok irányítása alatt újra kezdik a helyzet-
gyakorlatoknál. Olyan ez, mint a spor-
tolóknak az edzőtábor; kell a formában
maradáshoz. Nálunk az effajta tréningezés
sajnos kivihetetlen, luxusnak látszik.
Úgy terveztem, hogy ezt a pár napos
együttlétet, közös munkát félévente egy-
szer programba iktatjuk. Naiv ábránd-
nak bizonyult. A színház praktikus élete
egy pillanat alatt keresztülhúzta a számí-
tásomat. És a színésztől sem lehet meg-
követelni (rávenni is nehéz), hogy időt
szánjon a stúdióra, amikor minden sza-
bad percét a saját egzisztenciájának fenn-
tartása köti le. Ilyen helyzetben ő is rá-
kényszerül, hogy a rövidebb utat, az egy-
szerűbb megoldásokat válassza. Pedig
bizonyára szívesebben dolgozna elmé-
lyülten, méretné meg magát komolyabb,
művészileg nehezebb körülmények kö-
zött. A színész szereti, ha a munka során
kihoznak belőle valami újat, számára is
meglepőt, ha ismeretlen rétegeit tárják
fel, ha hatnak rá. És akkor a legjobb, ha
ez kölcsönös. Én is szeretek inspiráló
emberekkel dolgozni, olyan színészek-
kel, akik hatnak rám. Mint ahogyan a fák
biztosan szeretik, ha fújja őket a szél -
mondta egy költő nagyon szépen.

- Ideális alkotóközösség kétféleképpen jöhet
létre: önkéntes alapon, egymást szabadon
választott emberek csoportosulásaként (egy-két
példa akad erre színházi életünkben) vagy
kialakulhat, kialakítható egy meglévő közös-
ségben, céltudatos befolyásolás, inspiráló erő
hatására. Ez utóbbi valószínűleg hosszabb
időt igénylő feladat. Két év - amennyi időt
Pécsett, Győrben, majd a miskolci színház-nál
töltött talán kevés egy ilyen műhely
megszületéséhez. Állhatatos ön?

Úgy érzem, a munkában igen. Az
állhatatosság egyébként is elengedhetet-
len, kötelező alaptulajdonság egy rende-
zőnél, Enélkül aligha lenne képes szín-
padra szervezni azt, amit megálmodott.
E két-két éves periódusok számomra is
meglepően ismétlődtek. Nem törvény-
szerű, de úgy alakult, hogy az állomáshe-
lyeim éppen ennyi idő alatt fulladtak ki,
vagy fulladtam én beléjük. Ez konkrétan
annyit jelent, hogy Győrben nem dolgoz-



hattam tovább, Miskolcon pedig a Romeo
és Júlia kivételes közönségsikere után -
olyan helyzet alakult ki, melyben elment a
kedvem a munkától. Így került sor a
továbblépésre. Újabb város, más-fajta
rendezési stílus. Különböztek a
publikumok (a győri volt közülük az,
amelyikkel nem sikerült igazi kontaktust
kialakítani, és maradandó előadás-
emlékeket hátrahagyni), különböztek a
társulatok, de a stílusbeli eltérések első-
sorban mégis belőlem, belülről eredtek. A
rendezőknek ahhoz a típusához tartozom
ugyanis, amelyik erősen személyes
indíttatásból választ darabot. Az éppeni
lelki, érzelmi állapotom mindig megha-
tározó abban, hogy mit és hogyan viszek
színre. Nincsenek szerzőkkel szembeni
előítéleteim és dédelgetett darabvágyaim.
Soha nem volt kívánságlistám. Elem az
életemet, és közben találkozom művekkel.
Kezembe akadnak, ajánlják vagy
megbíznak velük. Olvasom, s ha valami
megfog belőle, akkor szinte azonnal látni
kezdem.

- Talán nem téves a feltételezés, hogy
általában az utolsó kép az, ami először meg-
jelenik a szeme előtt.

-- Valóban nagyon fontos számomra,
hogy rendkívül erősen érezzem az elő-
adás végét. Általában ez nálam a kezdet:
hogy hova jutunk majd el. A Csongor és
Tünde befejezése, a Romeo és Júlia záró-
képe, Kafka A per-adaptációjánál az elő-
adás végén feltörő szökőkút - mind olyan
képek, melyek már az alkotó periódus
első szakaszában felvillantak előttem. Sőt,
a Táncdalfesztivál 66 úgy indult: kel-lene
csinálni egy darabot, melynek fináléjában
felhangzik majd Kovács Kati száma, a
Nem leszek a játékszered. Aztán visszafelé
lebontottam az előadást.

- Milyen soron következő Zárókép van a
fejében ?

- A Jézus Krisztus Szupersztár próbáit
vezetem a Rockszínházban, a Vígszín-
házban pedig - az én kérésemre -- Az
ügynök halálát készülünk bemutatni ősz-
szel. Azért választottam Arthur Miller e
darabját, mert számomra nem csupán egy
erejét vesztett, nagyon öreg, nagyon fáradt
emberről szól, aki perspektívátlannak ítéli
az életét. Nekem ez a mű sokkal inkább
beszél egy agonizáló generációról, mely
valami egészen hason-lót érez. E
nemzedék tagjai életük delelőjén vannak
ugyan, mégis a reménytelenség az
alapvető életérzésük, mert nem találták
meg a helyüket a társadalomban - vagy
nem jelöltetett ki számukra.

Magyar drámát
a stúdiószínházakba!

Beszélgetés Giricz Mátyással

A hatvanas évek végén, a hetvenes évek
elején egyre nagyobb szerepet kaptak
nálunk - bár még mindig elmaradva az
Európa-szerte jelentkező és jelentős hatású
kis színházak és pinceszínházak
mozgalmától - az úgynevezett stúdió-
színházak. Az „úgynevezett" utalás arra:
ez a stúdiószínház-mozgalom eleinte még
nemigen tisztázta helyét és szerepét hazai
színházművészetünkben, s akkor még(?) a
magyar színházi struktúra erősen ellen is
állt ennek a világ-színházi áramlatnak.

Hazai szakirodalmunkban Pályi András
próbálta először megkeresni az egyre
szaporodó s már-már nálunk is moz-
galommá vált stúdiószínházi előadások-
nak a gyökereit, indíttatását, hatását. A
SZÍNHÁZ 1971/8. számában Játszik-e a
tér? című cikkében írja: „A stúdió-
színház-mozgalom viszonylag új keletű
hazai színházművészetünkben: a modern
színjátszás igényeinek és sajátos lehető-
ségeinknek találkozásából született. Az új
színházban - a film és a tévéjáték korában
- különösen felvetődik a szín-házi
intimitás követelménye. Egyrészt, mert az
intim kis színházakban sokkal
bensőségesebb, sokkal inkább közösségi
jellegű az élmény, a hangsúly tehát az
eleven együttlétre kerül, ami a színház
legfőbb létérve a gépi művészetek korá-
ban: másrészt a film és a tévé premier plan
technikája mind a színész, mind a néző
számára újra - és minden eddiginél
nagyobb mértékben - felfedezte a gesz-tus
művészetét, aminek finom árnyalatai,
aprólékos kidolgozása valójában csak
közvetlen közelről élvezhető." Pályi
András elemző, elmélkedő írása hazai
vonatkozásban a Thália Stúdió, a miskolci
Játékszín '

71, a kecskeméti Kelemen
László Stúdió és elsősorban Giricz
Mátyásnak a debreceni Kis Szín-padon
bemutatott stúdióelőadásaiból vonja le
következtetéseit. (Kerekes Imre:
Kapaszkodj, Malvin; O. Danek : Negyven
gazfickó és egy ma született bárány; Barbara
Garson: Mac Bird; Peter Weiss: Marat/
Sade. „Giricz Mátyásnál így a stúdió-
színház már jelentősen több, mint a nagy
színház kicsinyített mása." „A

Giricz-féle stúdió bizonyos értelemben
egyedülálló jelenség színházi életünk-ben:
nem irodalmi szalon és nem is második
kamaraszínház, hanem olyan »mű-hely«,
melyben a néző-színész kapcsolat új
lehetőségeit keresik. Hisz Giricz
Mátyásnak épp ezáltal, a stúdió sajátos
adottságaival van mondanivalója: egy
intenzív közösségi élményt nyújtó szín-
ház megvalósításával" - állapítja meg
Pályi.

Később, Szegedre kerülvén, Giricz
Mátyás egy terveiről, elképzeléseiről
készült beszélgetésben (SZÍNHÁZ 1970/

9. sz.) maga is megfogalmazza: szerinte
mi a stúdióelőadások szerepe a színházi
életben s az ő művészi pályáján, elképze-
lésében. „Helytelennek tartom azt a
koncepciót, hogy a nagy színházban sok-
szereplős darabokat kell bemutatni, a
kamaraszínházban kevesebb szereplős
»kamaraelőadásokat« kell tartani, a stúdió
pedig monodrámák színre vitelére
alkalmas. A stúdió nem kicsi színház,
hanem más színház. A stúdióelőadásokban
igen nagy jelentősége van annak a
ténynek, hogy a nézők kartávolságnyira
ülnek a színészektől. Ezt ki kell használ-
ni. Sokszereplős, többféle színpadi hatásra
építő, mozgalmas előadásokat szeretnék
rendezni a stúdiószínházban."

Majd 1976 szeptemberében - már kissé
keserű szájízzel - nyilatkozik arról, milyen
szerepet szánt volna Szegeden a
kamaraszínháznak, a stúdióelőadásoknak.
„Némi kis felületességgel úgy mondanám,
hogy groteszkebb hang-vételre,
differenciáltabb stílusra igyekeztem
hangolni és nevelni a kollégákat, s ebben
nagy szerepet kaptak a stúdió-előadások.
Ami a tervezői eszközöket illeti: Szegeden
szinte teljesen megszűnt a
helyszínábrázolás. Célunk, hogy ne
színhely, hanem a játék költői tere terem-
tődjék meg. Sok, színpadon újszerű
anyagot alkalmazunk a színpadképek
kialakításánál." „Egyéni hangon meg-
fogalmazni egy előadást, nem törődni a
konvenciókkal, meggyőző színvonalú
stúdióprodukciókat létrehozni látványosan
modern volt. Ma már ez nem olyan
újdonság, különösen a fiatalabb kollégák
körében. De én is éreztem akkoriban,
hogy jó lenne kipróbálni: vajon a nagy
színpadon meg tudom-e teremteni azt a
sajátos színházi légkört, amelyet a
stúdiószínpadon immár siker-rel
megteremtettem. Ez volt többek között
Szegeden az egyéni, művészi programom.
Azt fájlalom, hogy a szegedi évek alatt
alig vette észre a kritika, a


