
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



szakma ezt a törekvést, ennek eredmé-
nyeit, pedig a magam művészi munkája,
fejlődése szempontjából ezt igen fon-
tosnak tartom."

Giricz Mátyás tehát következetesen,
programszerűen építette be rendezői te-
vékenységébe a stúdióelőadásokat. Most
olyan hír érkezett hozzánk: újszerű , va-
lami más elképzelése alakult ki a stúdió-
színházzal, pontosabban: a Népszínház
Asbóth utcai stúdiójának feladatáról,
lehetőségéről. Arról szeretnénk hát fag-
gatni, mi módon változott, s változott-e
egyáltalán véleménye erről a témáról.

Ma is az a véleményem, hogy a valódi
stúdiószínház szakmai virtus. Téves
elképzelés helyezi sorrendbe a nagy és
kamaraszínpadok után. Semmi értelmét
nem látom az olyan stúdiószínháznak,
amelyben szakmailag éppoly előadást lá-
tunk, mint a „rendes" színházban, csak
rosszabb körülmények között.

A stúdiószínház szerintem nem egyik
színház, hanem más színház. Az előadás-
nak meg kell győznie arról, hogy azt csak
ott lehet igazán jól eljátszani, hogy a
kartávolságra ülő nézőknek szerepük,
értelmük van. A jó stúdiószínházi elő-
adásban olyasmit kell találnunk, amit a
hagyományos színpadon hiába keresnénk!

- Miért volt sikeres a hatvanas érek debreceni
stúdiószínháza és kisebb részt a hetvenes évek.
szegedi stúdiója ? Mit találhattunk meg ott abból,
ami hiányzott a „hivatalos" színházakból ?

Először a játékstílus. Az akkori
magyar színház merev volt, főként a
szakmai eszközöket illetően. Jónak el-
ismert színházainkban is azt tartották,
hogy a darabot úgy kell eljátszani én azt
mondom: elmondani ahogy meg-írták .. .
és ennyi. Divatba jöttek a rezonőr típusú
színészek, a kulturált , el-igazító rendezők.
Az akkori stúdiómozgalom a színészi-
rendezői, tervezőí eszközök bátor
megújítását írta zászla-
jára részben sikerrel. Másodszor, elő-
adásra kerültek addig kimaradt külföldi és
magyar drámatípusok. Végül kedvező volt
a politikai légkör: a különböző típusú
illúziókkal való művészi és nem művészi
leszámolás igénye, a tisztességes
újrakezdés lelkesítő hatása, az ész-
szerűség és értelmesség szemléletének
térhódítása stb.

Lehetnek-e ezek a célok egy jelenlegi
stúdiószínház alapjai?

Szerintem már nem. A játékeszkö-
zöket már nem feltétlenül szükséges vál-
tozatossá és merésszé tenni - ez már

így- is „ jó l " sikerült. Mi annak idején
korszerűbb, jobb ízű italokat kívántunk
keverni. Ma a fokhagymás csokoládé
szájvízturmix sem ritkaság. Igaz, a kö-
zönségnek nem ízlik. Most én inkább a
játékstílus választékosságára szeretnék
törekedni. Nem lehet a stúdiószínpad az
eddig nem látott művek érdekes ott-hona
sem, mert egyrészt a nagy színpadon is
minden játszható, másrészt - ami
kimaradt - bekerült másképp, és hatása
már senkit sem ráz meg. Végül, most a
politika sem olyan lelkesítő : görcsösen el
van foglalva gazdasági gondjainkkal.

Most az élet lehetőséget adott a Nép-
színháznak egy új stúdiószínpad létesí-
tésére, elég jó helyen: az Asbóth utcában.
A stúdiót megnyitottuk, másfél év óta
működik, elég jól megy, berázódik. De az
alap még mindig a hatvanas évek
stúdiómodellje.

Töprengek, jó-e ez így. Milyen irányba
fejlesszük művészileg a stúdiónkat, miről
„szóljon" ma az Asbóth utca? Mit
csináljunk meg ott, ami a „rendes"

színházban nincs ?
Sajnos a mai budapesti színházi éle-

tünknek sok alapproblémája van:
a legmegfelelőbb feltételekkel ren-

delkező színházak művészeti vezetésé-nek
túl hosszú egy kézben hagyása, így a
valódi művészi verseny hiánya;

a művészi belső látással bíró és a szí-
nészi munkát mesteri szinten ismerő ren-
dezők csekély száma;

legjobb színészeink lelki szétmállása, az
előbbi két ok, valamint jogos
életszínvonaluk fenntartásának kétségbe-
esett erőltetése miatt stb. stb.

A „satöbbik" között megemlítem a
magyar dráma egyre kilátástalanabb hely-
zetét az erősödő üzleti színház közegé-
ben. (Megjegyzem, sajnálatosan téves-nek
és korainak tartom színházainknak az
üzlet felé fordulását. Nem igaz, hogy a
mai állami tárriogatás oly kevés, hogy már
nem maradt más hátra. Szerintem ez a
folyamat könnyelmű , és még sok kárt
okozhat, mert paradox mádon - mi
túlságosan kis és szegény ország vagyunk
ahhoz, hogy üzleti színházat játsszunk.)
Természetesen egy-egy „elit " vagy inkább
alibi magyar bemutatót most is tartanak
színházaink, és bizonyára ezután is
fognak. De elég-c ez

Ha fellapozzuk régebbi - húszas-har-
mincas évek színházaink műsorait,
egyenesen megdöbbentő, milyen fan-
tasztikus „aranymosást" végzett egy-gy
színházunk, főleg az akkori Nemzeti
Színház. Hány és hány magyar da

rabot mutattak be három-négy előadás
erejéig mert megbukott -, míg egy-egy
olyan is akadt, amely tartósabban szellemi
életünk része, alakítója, példázata
lehetett, és fennmaradt. Csakhogy ez
utóbbiak nem lehetnek az előbbiek
nélkül! A drámaírói kedvet serkenteni
kell, a bemutatott írónak okulni, tapasz-
talni kell önmaga és egymás kudarcából,
versenyezniük kell . Kinek-kinek meg
kellene találnia önmaga rendezőjét. És
talán a színészi virtus is megmenthetne a
feledéstől egy-két magyar művet, mint az
a múltban nemegyszer meg-történt.

( Ú g y gondolja, lenne lehetőség ma is erre
az „aranymosásra"

Belátom, hogy mindez a mai nehéz-
kes színházi, állami „nekifohászkodással"

lehetetlen. Melyik színház, melyik
társulat, melyik vezetés vállalhatna ilyet?
Hiszen egy bemutatóra jelentős
pénzösszeget, munkaidőt stb. költenek.
Annak legalább egy részét meg kell té-
ríteni. És a szakmai kritika elfogult
megnyilvánulásai nem taposnák le csírá-
jában az „aranymosó" kísérletet? Attól
függően, hogy ki, melyik színház csinálja?
És az édességgel megtömött nézőink
megennék ezt az ebédet ? Természetesen
nem hiszem.

Mi a tanárra, terve, elképzelése?
Nos, itt ezen a ponton mozdíthat-

nának jelentőset stúdiószínházaink és a
mi Asbóth utcai Kisszínpadunk is. Mi
lenne, ha belemarkolva az előadatlan
magyar darabok Hímegébe mert nagyon
sok van kötetekben, kéziratban, a
SZÍNHÁZ mellékleteiben, amelyek a
jelenlegi helyzetben nem is számíthat-
nának bemutatásra , azokból évadon-ként
ötöt-hatot bemutatnánk ? És újakat is
természetesen, sőt elsősorban.

Milyen feltételek, szükségesek ehhez ?
Az írónak számítania kell arra, hogy

itt alig kereshet valamit, fő leg, ha műve
egészen megbukik, és rögtön levesszük a
műsorról. Szerintem ezt a kockázatot
sokan vállalnák, hiszen darabjuk így is,
úgy is elfekszik.

Kel l egy vállalkozó kedvű rendező, aki
minimális tiszteletdíj mellett vagy anélkül
elvállal egy kört. Gondolom, ez sem
probléma, évadonként egyet én is
vállalnék.

Arról is meg vagyok győződve, hogy a
Népszínház óriási társulatából (hetven-
nyolcvan színész) is mindig akad kolléga,
aki hajlandó részt venni egy-egy „eme-
lésben". A próbaegyeztetés nagyon nehéz,
de talán lehetséges.



viIágszínház
Díszletre, jelmezre költeni csak mini-

mális összeget szabad - talán stúdióban
nem is nagyon kell -, rendelkezésre áll a
Népszínház bőséges, meglevő készlete.

Közönség. Az Asbóth utcai Kisszín-
padon jelenleg két jól futó - szintén nem
kommersz produkciónk van, ezek szinte
magukban is biztosítani képesek a most
rendszeres két hétvégi előadást. Ezek
mellett, között, terhére, elképzelhetőnek
tartom a vállalkozást a hatvan-hetven
személyt befogadó teremben. Különösen
ha mozgósítani lehet az érintett - és nem
érintett - írók köreit, továbbá mindazokat,
akik jelenlétükkel segíteni - netán
szórakozni - akarnak.

A látogatottság kialakításában sokat
segíthet és ronthat a sajtó, a szakmai
kritika. Ha tudomásul veszik, ami folyik,
hogy a Népszínház nem léte igazolásának
fő produkcióit prezentálja - bár az
alkotóknak így kell közelíteniük -, ha a
hangsúlyt a „kimosott" aranyszemcse --
esetleg csupán egy jó dialógus - fel-
mutatására hajlandók helyezni, ha mérsé-
kelik - az egyébként bizonyára helyes -
„engem csak a végeredmény érdekel"

felfogásukat, amit - tisztelet a kivétel-nek -
borítékolható személyi elfogultságukkal
szoktak megspékelni, ők is inkább
részesei, csinálói lehetnének a szín-
háznak, mint most. Esetleg bekapcso-
lódhatnának már a munkafolyamatba is -
erre ma semmi példa és esély nin-csen -,
azután megírhatnák a vélemé- nyüket.
Most már nekik is be kell látniuk, hogy
legmaróbb kritikai hangjukkal is csak
párhuzamos körbejárói merev színházi
gépezetünknek hatni nem tudnak rá.

Végül kell egy színházvezetés - a miénk
-, mely nem könnyű napi munkája mellett
felvállalja ennek a „profi-amatőr"

színháznak minden baját, és irányítani,
alakítani képes azt. Közvetlen főnökeink
támogatásában majdnem bizonyos vagyok.
Persze, csinálni nekünk kellene.

Töprengek. Érdemes egyáltalán bele-
vágni? Kell ez valakinek? - B í z z u n k
benne, hogy igen.

Helyesbítés:

Lapunk 1986/8. számának 5, 11 és 12 . olda-
lán a fotós neve helytelenül jelent meg. A
képeket Fábián József készítette.

BÉRCZES LÁSZLÓ

P i s e k t ő l A m e r i k á i g

Beszámoló egy „amatőr" fesztiválról

Tizenkilenc amatőr produkciót láttam a
csehországi kisvárosban, Pisekben.
Ezeknek közel a fele igen jó előadás volt,
akadt köztük nem is egy, amelyért min-
denképpen érdemes volt Prága érintésével
majd egy napot vonaton zötykölődni.
Mindez magánügy is lehetne. Hiszen a
szomszédság ellenére, a hagyományos
cseh színházkultúra ellenére sem
amatőrök, sem profik közt nincs élő
kapcsolat. (Ellenpéldaként a prágai
Č i n oherny Klub és a Katona József
Szín-ház kölcsönös vendégszereplése
említhető, ez azonban csak az a bizonyos
szabályt erősítő kivétel.) Jók voltak az
előadások vagy rosszak, egyre megy,
senki nem fogja látni őket. Írásom célja
tehát nem lehet más, mint olyan beszá-
molót adni, amely több az információ-
megosztó leírásnál. A magánügy szemé-
lyességét feloldva arra figyelek elsősorban
- ahogyan persze akaratlanul ott is arra
figyeltem -, mi fontos ebből nekünk,
magyaroknak. Vonatkozhat ez akár
amatőr, akár profi, akár a kettő ötvözetét
megvalósítani kívánó színházakra. A
tényszerű leírás sem lenne érdektelen,
hátha megy valaki Prágába, sőt Brnóba
(frissen szerzett barátaim egybehangzó
állítása szerint: a cseh szín-játszás
jelenlegi központjába), hátha eszébe jut
valakinek, hogy meghívja vala-melyik
csoportot egy magyarországi fesztiválra
vagy csupán vendégszereplésre. Jelenlegi
gazdasági körülményeinket tekintve az
utóbbi gondolat naivitásnak tetszhet.
Valószínűleg az is. De azért eszembe jut,
hogy van nálunk úgynevezett
mozgásszínházi találkozó, van Ka-
zincbarcikán nemzetközi fesztivál (ahová
az idén például ki tudja, milyen úton-
módon egy gyenge együttes érkezett
Csehszlovákiából). A lényeg mégiscsak
az, hogy olyan tényeket rögzítek (lehet-
nek azok esetleg szervezési
mellékkörülmények"), amelyeknek
fényében másként, élesebben láthatjuk
saját, magyarországi viszonyainkat.

Nézzünk egy ilyen mellékkörülményt:
például a fesztiválújságot. Mindennap
megjelent egy négyoldalas, fényképekkel
illusztrált lap, vagyis összesen öt szám.

Előzetest olvashattunk benne a fellépő
csoportokról, riportokat a fesztiválon részt
vevő cseh színházi szakemberek-kel, sőt
miután késő éjjel befejeződtek az aznapi
bemutatók, másnap délben már
megjelentek róluk az első - amatőrökről
lévén szó, esetenként az egyedüli -
kritikák. Kapkodva készült ez a lap,
szerzői nyilván nem az örökkévalóság-nak
alkottak - de aki volt már ilyen négy-öt
napos találkozón, ahol a részt vevő két-
háromszáz ember erre az időre a
színházépületen kívülre rekeszti a világot,
és napi huszonnégy órán át csak jó és rossz
produkciókról folyik a szó, az elképzelheti
egy ilyen újságocska pillanatnyi
jelentőségét. De ennél sokkal
fontosabbnak tartom azt, hogy a lapot a
színművészeti főiskola hallgatói írták és
szerkesztették. Mindezt pedig magától
értetődő természetességgel, mint akik
magukénak tekintették a fesztivált. Fel-
tehetően az is volt. Nem „ereszkedtek le"

az amatőrökhöz. Már csak azért sem, mert
az amatőr szót ott nem is igen használták.
A meghívó is a „nem tradicionális fiatal
alkotók színházi fesztiváljára" szól. Nincs
tehát hová leereszkedniük az ifjú színész-
és dramaturgjelölteknek.

Természetesen itt sem volt minden szép
és jó. Beszámolóm célja nem az, hogy az
ismeretlen idegent felelőtlenül dicsérve
hazai viszonyainkat csepüljem. Kezdjük
tehát a sort azokkal, akik szigorúbb vagy
lelkiismeretesebb? - elő-zsűrizés esetén
nem kerülhettek volna Pisekbe. Számunkra
nem az egyes produkciók, hanem a
tendenciák, a típusok érdekesek. Ez a négy
előadás ugyanis alaptípusokat képvisel,
mögöttük fel-tehetően sok-sok hasonló
csoport várja az ilyen kétes értékű
fesztiválszereplést.

A profik. Usti nad Labemből érkezett két
kiöregedett fiatalember. Játékukat egykor
jól megtanult, közismert pan-
tomimelemekből (járások, fal kitapogatása
stb....), tévéklisékből, kabarétréfákból,
ezerszer látott közhelyekből gyúrták össze.
A megszülető, felnövő emberről
összeeszkábáltak egy történetet, de csak
azért, hogy különböző képességeiket
(Karel Gott utánzása, koreografált táncok)
láthatóan sokadik alkalommal eladhassák.
Mindezt megtámogatták Bach zenéjével,
egy katonai sisakkal és a belőle kibújó kis
virággal. Mondván: akinek ez nem tetszik,
az talán nem is akar igazán békét. A két
szereplő a későbbi bírálatokat
értetlenkedve hallgatta: ezzel a műsorral öt
éve sikerük van mindenütt .. .


