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azincbarcika több mint húsz éve ad otthont a kétévenként megrende-
ett amatőr színházi fesztiváloknak. Ahogy változott a világ, úgy változott a
sztivál is; módosult az amatőrség tartalma, kiegészült a fesztivál elne-

ezése az alternatív jelzővel is. Az utóbbi években az ilyen jellegű elő-
dásokra került a hangsúly, sőt megjelentek a találkozón olyan produkciók
, amelyek a hivatásos és az alternatív színjátszás határterületeit kép-

viselik. Ezért szólhatnak többről a most következő beszélgetések, nem-
csak az amatőr és alternatív színjátszásról. Ezért érinthetik a magyar
színház Kazincbarcikán messze túl mutató problémáit is. A párbeszéd
lehetőségét is ígéri ez a forma. Egyenként készültek a beszélgetések,

mégis egymásnak felelnek. Polifon polémiává, többszólamú párbeszéd-
dé álltak össze.

Ascher Tamás (született 1949-ben) 1973-tól a
kaposvári Csiky Gergely Színház rendezője,
1981-től főrendezője. Rövid ideig a Nemzeti
Színházban dolgozott, jelenleg a Katona Jó-
zsef Színháznak is tagja. A párizsi Európa
Színház egyik alapító tagja. Egyike azon kevés
magyar rendezőknek, aki minden irányban
nyitott, a hivatásos és az amatőr, illetve az al-
ternatív színházi jelenségeket egyaránt figye-
lemmel kíséri. Nemcsak munkásságára jel-
lemző a szintetizálásra való hajlam, hanem e
színházi területek közötti viszony alakításá-
ban játszott szerepére is.

- Mi vonz téged Kazincbarcikára?
- Ruszt József egyik visszaemlékezésében

államosított demonstrációknak nevezte a ka-
zincbarcikai amatőr színházi fesztiválokat. Sze-
rinte a hatóság - miközben ellenőrzése alá vonta
az alternatív színjátszást - úgy tett, mintha
valóban érdeklődne művészi eredményeik iránt,
és valóban érdeke volna az, hogy ezek a társula-
tok kommunikáljanak egymással. Valamiféle
karámnak készült Kazincbarcika, megóvta a
nagy-közönségtől az amatőr színjátszást;
maradjanak csak meg a zárt szubkultúra keretei
között. Nyilván ott voltak a fesztiválon a spiclik és
a besúgók is. Mert miközben ezek az
„államosított demonstrációk" létrejöttek,
aközben (a hetvenes évek közepére) a legtöbb
alternatív színházat igyekeztek agyonütni.
Teljesen a perifériára szorították Fodor
Tamásék társulatát- állandó politikai
macerálásnak voltak kitéve. Szétverték Paál
István színházát Szegeden, Lengyel Pálé-két
Miskolcon. Külföldre kényszerítették Halász
Péteréket. Egészében lehetetlen életfeltételek
közé szorították az alternatív színjátszást. És
eközben a hivatalosság úgynevezett amatőr
fesztiválokat rendezett Kazincbarcikán azok
számára, akik mindezek után is képesek voltak
életben maradni. Ebben tényleg annak a bizo-
nyos puha diktatúrának a démoni, groteszk két-
arcúsága mutatkozott meg.

Értem Ruszt szarkazmusát, ahogy Kazinc-

barcikáról beszél; nekem azonban - aki évekkel

később kerültem kapcsolatba vele - mást jelent

ez a fesztivál. 1976-ban hívtak először zsűritag-

nak, és attól kezdve rendszeresen ott voltam.

Ezekben az években fokozatosan gyengült az a

hivatalos figyelem, amely miatt rébuszokban

vagy allegóriákban kellett beszélgetnünk a

más-nap délelőtti értékelő megbeszéléseken,

ahol elemeztük az előadásokat, vitázva az

alkotókkal és a közönséggel. Ezek a

beszélgetések az évek során valóságos politikai

és művészeti diskurzusokká alakultak át,

mindenféle félelem és óvatosság nélküli

eszmecserékké.
Számomra a kazincbarcikai fesztivál mindig is

alkalmas volt arra, hogy a teatralitásnak és
egyáltalán a színházcsinálásnak egy másféle at-
moszférájába kerüljek, mint amilyet a hivatásos
színházakban megszoktam. Lehetőséget jelen-
tett, hogy kapcsolatba kerüljek másfajta életstra-
tégiákkal és magatartásokkal. Számomra min-
dig ellenszenves volt minden, az abszolút hivata-
losság világához tartozó intézmény. A kaposvári
színház tagjaként is konfliktusos és skrupulózus
volta viszonyom azzal a ténnyel, hogy hivatásos
színházban működöm. Lelkifurdalásom nem volt
politikai természetű. Azok a vidéki színházak,
amelyek közé a kaposvári is tartozott, szemben
álltak a hivatalos színházi világgal. Undorodtunk
attól a politikai és társadalmi struktúrától, amely
körülvett bennünket. Színházat csinálva próbál-
tunk meg ellentmondani ennek a közegnek.
Igyekeztünk másfajta értékrendet felmutatni,
mint amit a hivatalosság ránk kényszerített, vagy
egyszerűen csak gondossággal és minőséggel
igyekeztünk a munkánkat végezni; így szegül-
tünk szembe azzal a vacak, lélektelen és
slendrián világgal.

Amikor a skrupulusaimról beszélek, nem arra
gondolok, hogy megfelelni kényszerültem volna
bármiféle politikai kívánalomnak, vagy hazud-
nom kellett volna a színpadon. Inkább arról van
szó, hogy a hetvenes-nyolcvanas években hiva-
tásos színházban dolgozni - még ha ez egy
olyan típusú színház volt is, mint a kaposvári,

majd később a Katona - rengeteg művészi
kompromisszumot igényelt. Ez az üzemszerűen
működő, állami keretek között létező repertoár-
színház természetéből fakadt. Soha nem való-
sulhatott meg az a fajta töprengő, elmélyülő,
szinte mindent kockáztató alkotómunka, amit
eszményinek vélek. Hogy egy-egy előadással
mindent kockára tehessünk, hogy szinte teljesen
elölről kezdhessük a színházról való gondolko-
dást. Talán meglepő, hogy ezt mondom, de sze-
rintem az előadásaimban nem lelhető fel a koc-
káztatásnak és a kísérletezésnek ez az attitűdje.
Nagyon hiszek abban a színházi munkában, ab-
ban a szintetizáló színházban, amit megvalósítani
igyekszünk, de valamiféle nosztalgia, valami-
lyen erős vonzás mindig is húzott az avantgárd
és kísérletező színházak felé. Meghatározó szín-
házi élményeim közé tartozik Grotowski és Kan-
tor munkássága. Az a mélységesen erős indivi-
dualitás, ami ezeknek a mestereknek a munkái-
ból árad. Éppen ez hiányzik a magyar színház-
ból. Ilyen típusú mesterek nincsenek közöttünk.
Vonz engem az alternatív színjátszás felé az is,
hogy - mint számos kortársam, akik a hatvanas
években nőttünk fel - én is a dadaizmus, a szür-
realizmus, az underground és az avantgárd kü-
lönféle zenei, képzőművészeti és irodalmi irány-
zatainak vonzásában éltem. A Nagyvilágon, lo-
nescón, Becketten, Kafkán nevelkedtem. A Bu-
dapest Kamaraegyüttes és az Új Zenei Stúdió
koncertjeire jártam, Perneczky Géza képzőmű-
vészeti előadásait hallgattam az Egyetemi Szín-
padon. De ennek a klasszikus avantgardizmus-
nak, mindannak, ami a huszadik századi életér-
zést kifejezi, nem volt Magyarországon igazi
színházi megfelelője. Illetve valamelyest mégis
létezett a hetvenes évek közepéig Halász Péte-
rék színházában, a hetvenes-nyolcvanas évek
fordulóján Fodor Tamásék színházában és né-
hány más, sokkal rövidebb életű együttes mun-
káiban. (Olyan társulatokra gondolok, minta He-
gedüs Tibor vezette Utcaszínház vagy Gaál Er-
zsi különböző csoportjai a nyolcvanas években.)
Ilyen típusú törekvések nagyon hiányoztak (és
hiányoznak ma is) a magyar hivatalos színház-
ból. Nemcsak a hetvenes évek unalmas és kelle-
mes pesti színházából, hanem azokból a prog-
resszív vidéki csapatokból is, amelyeknek egyi-
kében én is dolgoztam. Talán az egyetlen kivétel
Ács János és Eörsi István minden tekintetben ki-
magasló Marat-előadása, amelynek irgalmatla-
nul erős politikai töltésén túl legnagyobb erénye,
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