
beszélgetésben elhangzik váratlanul egy-
mondat: „fölütötték a vérpadot Eperjes
piacán ..." S aztán semmi folytatás, nagy
csönd. Még egy-két alkalommal elmondja a
baljós mondatot Komoróczy, mindig
váratlanul és oda nem illően - furcsa
feszültséget keltve. S mikor a harmadik
felvonásban sor kerül végre a
nagymonológra a Komoróczy-ősről - élete
értelme, nagy illúziója, titokzatos mágiája
nyer benne megfogalmazást.

Az utolsó felvonás groteszkségét, túl-
zásait felnagyítja erősen a rendezés.
(Szimbolista, szürrealista elemeket másutt
is alkalmaz a játékban.) Komoróczy ágya
sejtelmes fehér tüllfelhőkből ereszkedik
alá, s körülötte, esküvői fátylakban, újra
táncra kelnek a szereplők - a valcer
eltorzított dallamára. A lidérces álom
átvált valóságos játékra. Nelli és
Komoróczy egymásra találása után a
vőlegény ünnepélyes méltósággal sóhajt-
ja: „Milyen szép is az élet! És milyen
gyönyörű a szerelem!" - s ezt megismétlik
a szereplők együtt: egyszer, két-szer,
háromszor: áhítatos ünnepélyességgel,
kíméletlen gúnnyal és végül kétség-
beesetten ordítva ...

Nem véletlen, hogy nem alakításokról
beszéltem, hanem az előadás jellemző
pillanatairól. Pedig nagyszerűek voltak a
színészek, akik pontosan és szerényen,
mégis sokszínűen szolgálták a rendezői
koncepciót. Emlékezetes Nelli (Szamossy
Kornélia) fékezhetetlen, konokul egy
irányba tartó, mindent elsodró indulata,
Lujza (Farkas Ibolya) teljes asszonyi fel-
oldódása, Böske (Illyés Kinga) magával
ragadó, ellenállhatatlan szenvedélyessége
és Lohinszky Loránd nevetséges,
megrendítő, félelmetes Komoróczyja.

Barta Lajos: Szerelem (Marosvásárhelyi Állami
Színház)

Rendezte: Harag György, díszlet és jel-mez:
Florica Maluranu és Kölönte Zsolt.

Szereplők: Gyarmati István, Szabó Duci,
Szamossy Kornélia, Farkas Ibolya, Illyés Kinga,
Mende Gaby, Ferenczy Csongor, Bodó Zoltán,
Lohinszky Loránd, Bartos Ede.
Miskolci Nemzeti Színház

Rendezte: Jurka László, díszlet: Wegenast
Róbert, jelmez: Greguss Ildikó.

Szereplők: Varga Gyula, Kovács Mária,
Gyöngyösy Katalin, Balogh Zsuzsa, Péva Ibolya,
Szili János, Ábrahám István, Varga Tibor,
Markaly Gábor, Somló Mária, Csiszár Nándor,
Végh Ferenc, Pintér Ilona.
Kaposvári Csiky Gergely Színház

Rendezte: Asher Tamás. díszlet: Gáspár
András, jelmez: Orsós Gyöngyi.

Szereplők: Garay József, Mészáros Joli, Szabó
Ildikó, Réti Erika, Andai Kati, Dánffy Sándor,
Kiss István, Hunyadkürti István, Reviczky Gábor,
Bárány Erzsébet, Heiser Kálmán, Balázs Andor,
Czakó Klára.

BARTA ANDRÁS

Az önfelszabadító
rendező

Pályakép-vázlat Giricz Mátyásról

Ha egyetlen szóval kellene jellemeznem
Giricz Mátyás rendezőt (akinek munkáját
idestova tizenhét éve ismerem), azt
mondanám: céltudatos. Ami az Értelmező
Szótár bővebb kifejtésében annyit jelent:
„Valamely célt világosan látó, s ennek
megvalósítására, elérésére határozottan
törekvő (személy)".

Hogy a most negyvenegy éves szegedi
igazgató-rendező, a legfiatalabb érdemes
művész, milyen célt, célokat tűzött pályáján
maga elé, mennyiben látta őket világosan és
mikor, milyen határozottsággal törekedett
elérésükre - arról kíván szólni az itt
következő írás. Mind-ezek előtt azonban
állapítsuk meg, hogy lexikális életrajzi
adatainak látszata el-lenére sem volt
könnyű pályakezdése. Munkás
színjátszóként került a Színművészeti
Főiskolára, majd egyévi hazai tanulás után
négy év alatt a Szovjet-unióban szerzett
rendezői diplomát. A kitűnő iskola után
azonban csak nagy-sokára tudja a tanultakat
igazán kamatoztatni. A győri Kisfaludy
Színházhoz kerül, ahol 1956. március i3-án

Gogol Leánynézője a z első rendezése.
Nagy része van abban, hogy az
ellenforradalom után a vidéki színházak
közül Győrött indul meg a legkorábban a
munka majd politikai és rendezői tevé-
kenységével aktívan hozzájárul a dunántúli
város színházi életének - koránt-sem
könnyű - konszolidálásához. A személyi
ügyek rengeteg idejét, energiáját lekötik,
huszonnégy esztendősen már fő-rendező és
évadonként három-négy rendezés fűződik a
nevéhez.

Újra a tanulás évei következnek.
Csakhogy ezúttal „magasabb osztályban": a
gyakorlatban. A fiatal rendezőkre általában
jellemző erényekkel és hibákkal a
színpadon próbálja ki, alkalmazza és
ellenőrzi mindazt, amit a fő-iskolán
javarészt csak elméletben sajátíthatott el.
Nagy igyekezettel, elismerést kiváltó
ambícióval, mindig jó íz-léssel és egyre
fejlődő stílusérzékkel számos operettet és
zenés vígjátékot, köztük ősbemutatókat

rendez ( A mosoly országa,
Csárdáskirálynő, János vitéz, Dankó
Pista, Ida regénye - Elveszem a

feleségem, Az asszony többet keres, Egy éj
az Aranybogárban). Sohasem becsül le
semmilyen feladatot, mindig alapos
műgonddal dolgozik, mert tisztában van
azzal, hogy a szakma rutinfogásait is el
kell sajátítani ahhoz, hogy később biz-
tonságosan mozogva valósíthassa meg
egyéni, eredeti elképzeléseit.

Főrendezőként sem „halássza el" ma-
gának a legjobb feladatokat, de már
évadonként egy-egy rendezésében vagy
akárcsak annak egy-egy részletében számot
ad ígéretes képességeiről. Az utóbbi hét
esztendőben színre vitt munkáihoz képest
ezek persze, csupán a mutálás, a
hangkeresés időszakának produktumai, de
egyiket sem kell restellnie. Sem az 1957-es
Vízkeresztet, sem Turgenyev

Kegyelemkenyéren című szín-művét. És

1958-ban a Revizor, 1959-ben a Kormos
ég, majd a Tizenkét dühös ember, 1960-

ban a z Othello, 1961-ben Kornejcsuktól A
hajóraj lázadása, majd 1962-ben

Osztrovszkij A művésznő és hódolói már
az egyéniség, a sajátos koncepció
kibontakozásának jeleit mutatja. Ahogy
mondani szokás - „jelentkeznek már
oroszlánkörmei", de ekkor színházat kell
változtatnia, és hullámvölgy következik
pályáján.

A színházépület nélküli egri szín-
igazgatói évad után a kaposvári színház
rendezője, majd 1966-tól a debreceni
Csokonai Színház főrendezője. E sokszor
n e h é z , egri és kaposvári átmeneti évek
alatt is akad azért feljegyezni való.
Kaposvárott három Mrożek-egyfelvonásos

és Choinski Éjszakai története, az első

debreceni évadban pedig az Optimista
tragédia, Az öreg hölgy látogatása. Mindig
volt ereje az újrakezdéshez. Erős,
kommunista elkötelezettségű világnézeti
alapra épült szakmai biztonsággal, egyéni
koncepcióval már „fel volt vértezve", de a
megfelelő alkalomra, az igazi nagy
viadalra, amikor erejét teljében mutathatja
meg, 1967 őszéig várnia kellett. Ekkor
került a kezébe Kerekes Imre Kapaszkodj,
Malvin! című groteszkje, amelynek színre
vitele fordulatot hozott pályáján.

Malvin, avagy ama bizonyos kanyar

Érdekes színházi pillanat. A rendező, aki a
jelentéktelen színművecskéket, zenés
játékokat is alapos, már-már pedáns
műgonddal kezelte, de a nagy alkotásokhoz
mindig némi megilletődöttséggel közeledett,
most e tisztesen közepes szín-darab hatására
egyszerre kinyílik, fel-oldódik. Fantáziája
meglódul: szinte



társalkotóként hosszasan, minden részletre
kiterjedő figyelemmel dolgozik a szerzővel
a szövegen, átalakítja a kamaraszínház
nézőterét és színpadát, az adott alkalomnak
megfelelően áthangolja színészei
játékstílusát, közvetlen kapcsolatot teremt
a közönséggel. Kerekes groteszkje,
amelynek teljes címe Hadifogoly
színjátszók előadják „Kapaszkodj, Malvin,
jön a kanyar!" címmel egy háborús
esemény hiteles t ö r t énetét, a z igazságnak
megfelelően azzal a szándékkal, hogy a ma
jelenlevők lássák, mi t ö r t én t velük Giricz
pályáján is éles kanyar: új irányba lendíti
rendezői művészetét.

A második magyar hadsereg doni ka-
tasztrófájából megmenekült, szovjet ha-
difogságba került magyar katonák em-
lékezéseiből és „kultúrműsoraiból"
összeszőtt színpadi kanavász számtalan le-
hetőséget kínált a játékon belüli játékra, a
színpadi zárójelek és idézőjelek alkal-
mazására. És mint aki hirtelen rálel egy
bonyolult szerkezet nyitjára, Giricz föl-
fedezte, hogy ha a világos értelmezés
alapjára egy öntörvényű színházi látomást
épít, ha szuverén eszközökkel megteremti
ennek kereteit és sajátos légkörét, akkor
ezek a „játékok" szinte már maguktól
adódnak és állnak össze kifejező
szintézissé.

Ami a Malvin esetében abban állt, hogy
a német hadvezetőség tudatos emberirtó
akciója és az egyszerű magyar katonák
többségének tudatlan, vétlen áldozati
szerepe, kivált már a hadifogságból
szemlélve olyan mérhetetlen el-lentéteket
hordozott, amelyek két évtizeddel a háború
után nem fejezhetők ki „egyenes"

dramaturgiával, tisztán tragikus színpadi
eszközökkel. A kellő szemléleti távolság
érdekében tehát egyrészt meg kellett
teremtenie a színházon belüli színház
elidegenítő hatását, másrészt fel kellett
erősítenie a hadifoglyok „kultúrelőadása"
teremtette komikus effektusokat. Az
előcsarnoktól kezdve tehát, „hadifogoly
táborrá" alakította át a színházat, a
játékteret a nézőtér közepére helyezte, és a
hadifogoly rendezőt játszó színész
segítségével a közönséget beavatta az
előadás „titkaiba". Élő, eleven kapcsolat
jött létre a nézők és játszók között: a
közelbe hozott és felerősített hatások az
előadás értelmi és érzelmi befogadását
könnyítették meg.

A Malvin nagy közönségsiker volt, a
kritika, a szakma is felfigyelt rá, de azért
kevesen gondolták, hogy egy rendező
gyökeres megújhodásának első állomása.

Giricznek a drámától a közönséghez ve-
zető „hídszerkezete" nagyjából készen
állott, de teljes kiépítéséhez újabb al-
kalomra, alkalmakra volt szüksége.

Saját hangja - vigye a
stúdiószínpadra!

Ha egy rendező megtalálja a saját hang-
ját, ha kiáll az epigonok sorából, ha a
műveket immár belső világának kifejezése
szempontjából szeretné megválasztani, ha
nem csupán darabokat akar rendezni,
hanem korunkról szóló sajátos
mondandójához keres színdarabokat, még
főrendezőként sincs könnyű helyzetben.
Kivált vidéken, ahol a műsor-terv
kötelező penzumai alól sem von-hatja ki
magát. Így Giricz is egy évvel a „Malvin"

után újra megrendezi

a Já n o s v i t é z t . De közben már - vidé-
ken elsőként - kiharcolja magának a
stúdiószínpadot, ahol a következő három
évben három további döntő lépést tesz
egyéni rendezői karakterének kiformá-
lásában.

A próbaszínpadból átalakított, apró,

negyven néző befogadására alkalmas he-
lyiségben először - 1968 novemberében -
Barbara Garson Macbird című politikai
travesztiáját mutatja be. Immár saját
elképzelései szerint berendezett „la-
boratóriumában" az alapanyagot maga
választja ki,' saját ízlése, látomása, ötletei
szerint kísérletezi ki a legjobb meg-
oldásokat, és mindjárt az első alkalommal
teljes sikert arat. A Macbethet át-formáló,
az amerikai legfelsőbb, elnöki hatalmat
szatirikusan kigúnyoló pamf-

Miroslav Krleža: Golgota (Szegedi Nemzeti Színház). Rendezte: Giricz Mátyás.
Martin Márta és Mentes József (Hernádi Oszkár felvétele)



Danek: Negyven gazfickó és egy ma született bárány (Debreceni Csokonai Színház).
Rendezte: Giricz Mátyás. Fonyó István és Szakács Eszter (Szombathy Groskó Borbála felvétele)

a szöveghangsúlyok megváltoztatásával
érzékeltette. Mindezt sikerült egységbe
vonnia, mégpedig úgy, hogy a nézőt nem
holmi hamis „beleélésre" késztette, ha-nem
inkább arra, hogy mintegy társalkotóként
vegyen részt a játékban.

Az elmondottakon kívül még egy döntő
esemény fűződik Giricz pályafutásán a
Macbird bemutatójához. Először dolgozik

együtt Gyarmathy Ágnes díszlet-és
jelmeztervezővel, aki fontos oldalról nyújt
támogatást rendezői megújhodásához. Az új
koncepció képzőművészeti vetületének
megalkotásával realizálja az először csak
szavakban, elképzelésekben
megfogalmazódó rendezői „látomást". Ettől
kezdve állandó partnere marad,
színpadképeinek, kosztümjeinek nagy része
van abban, hogy Giricz ma már világosan,
egyértelműen tudja kifejezni szándékát.

Az újrafelfedezés örömei

Egy ősbemutató és egy magyarországi
bemutató után egy „utánjátszás" következik
Giricz „önállósodásának" útján. Csakhogy
itt az utánjátszást azért kellett idézőjelbe
tenni, mert éppenséggel sem-mi sincs
benne, ami az ősbemutató után-játszása
vagy netán utánzása lenne. Illyés Gyula A
kegyenc című drámájának Madách színházi
és külföldi (párizsi és kolozsvári) bemutatói
után Giricz újra-felfedezi, azaz pontosabban
szólva, igazán felfedezi a színdarabot. Az
ilyen fel-fedezés értékű utánjátszások a
következő években mind gyakoribbá válnak
majd pályáján: Lunacsarszkij A felsza-
badított Don Quijoteja mellett ékes példa

erre Déri Tibor-Presser Gábor Képzelt
riportjának későbbi, szegedi rendezése.

A kegyenccel még egyszer visszaköltözik
a debreceni kamaraszínházba, újra
átalakítja a nézőteret, ezúttal azonban
ékalakban a nézőtérre mélyen benyúló
színpadot építtet, és elveti a darabból az
összes történelmi kulisszákat, kortalan
ruhákat terveztet, modern játékstílust
alkalmaz. Rendezői koncepcióját megvi-
lágítva, Illyés Gyulát idézi: „A kegyenc
csak látszólag történelmi darab. Ezek a

személyek, ezek az elszabadulások mind-
nyájunkat fenyegetnek." Ebben a szel-
lemben a mindenkori hatalom és szolgálat
viszonyának etikai kérdéseit emeli az
előtérbe.

Ez a műveltség, szellem, gondolati és
politikai-eszmei érzékenység, tisztánlátás
tekintetében egyaránt nagy erőpróbát je-
lentő történelmi parabola azért fontos
mérföldkő Giricz művészi érlelődésében,
mert bizonyságot szerezhetett arról, hogy új
eszközei a maradandó értékű, mélyebb
áramlású művek interpretálásában is
megállják a helyüket. Talán most érkezett
el arra a magaslatra, ahol a „mit" és a
„hogyan" egyszerre ötlik fel a mű-vészben,
ami Mejerhold szerint a mesterségbeli tudás
tökéletes elsajátításával egyenlő.

Legalábbis a következő stúdiószínházi
bemutató, Oldrich Danek Negyven gaz-
fickó és egy ma született bárány című
parabolájának előadása szintén erre mutat.
A hatalomra került humánus rend-szer
kénytelen megalkuvásait bonyolultan és
ellentmondásosan megfogalmazó történelmi
példázatból Giricz a lehetőség szerint
kigyomlálja a világnézeti bizonytalanság
dudváját, és megint csak a teljes környezet
(lépcső, előtér, nézőtér) stílusos
átalakításával teremti meg a játékon belüli
játék légkörét. Nagyon következetesen
irányítja a színészeket, akik láthatóan
felszabadultak és élvezik a közönség aktív
jelenlétét. Az előadás be-fejezése, a
rendező kis utójátéka nagyon jellemző
Giricz stílusára. Az új, humánus Rend
megszilárdításával együttjáró kemény
ítélkezést elviselni képtelen Tiszt
öngyilkossága után a kohorsz egyik
katonája kinyitja a színpad melletti kis-
ablakot, a túlélők mélyet szippantanak a
friss levegőből, leteszik kellékeiket és
jelzik, hogy az élet megy tovább a maga
útján; amit a színpadon láttunk, csupán
elgondolkoztató játék volt.

És az élet a debreceni színházban is ment
tovább. De nem úgy, ahogy az ember vélné.
Nem úgy, hogy Giricz mind nagyobb teret
kapott volna szakmailag elismert, a
közönség körében nagy sikert

letet a változott politikai viszonyoknak (az
időközben bekövetkezett Kennedy-
gyilkosságnak) megfelelően módosíttat-ja;
a nézőt csuklyás Ku-Klux-Klan tagok
fogadják; az előtér, a színházterem
fotókkal, reklámokkal és újságkivágá-
sokkal van teliragasztva - az előadás még
meg sem kezdődött, a néző már „be van
melegítve", „fel van hangolva", alkalmassá
vált a játék elfogadására és befogadására.
Ez a „hangolás" a következő években a
Giricz rendezte előadások alapvető
jellegzetessége lesz.

Az effajta „előjátékok" azonban soha-
sem holmi kedvcsináló, kikiáltói trükkök
Giricznél, hanem mindenkor szerves részei
az előadásnak. (Például később a Negyven
gazfickónál, a Mara/Sade-nál vagy a
Golgotánál.) Magának a rendezőnek is
szüksége van rájuk, hogy mint egy
trambulinról elugorva vesse bele magát a
darabba. Mindig a mondandó lényegére
irányítják a figyelmet, a közönséggel való
kapcsolatteremtés első fázisai ezek.
Mintegy feloldják eredendő
passzivitásunkat, de sohasem mennek el
addig, hogy - némely kísérleti színházak
mintájára inzultálják a nézőt. A rendező
felkér, sőt felhatalmaz bennünket: vegyük
ki részünket a közös játékból, érezzünk,
gondolkozzunk, ítéljünk együtt a
szerzővel, a színészekkel és ővele.

Giricz nem „magamutogató" rendező,
inkább „szolgálattevő". Ötleteit, részlet-
megoldásait alárendeli az alapkoncep-
ciónak, s így jelenlétét sosem érezzük to-
lakodónak. A Macbirdben a hatalmi harc
véres komolyságát a hazugságok ki-
élezetten parodisztikus megjelenítésével, a
commedia dell 'arte stílus lemeztelenítő
hatású rögtönzéseivel, szerepcserékkel és



aratott, immár a kísérletezés stádiumából a
megvalósítás szakaszába ért rendezéseihez.

Záróakkordok és újrakezdés

Igaz, Jevgenyij Svarc A sárkány című
parabolisztikus mese-szatírájának be-
mutatója (1970. február) nem érte el Giricz
stúdiószínpadi revelációinak hő- és
hatásfokát. Mintha a nagy színpad szárnyát
szegte volna fantáziájának: a jó
részletmegoldásokat nem kapcsolta össze
egységes stílus, az előadásból hiányzott az a
magvas alapötlet, amely a sárkány elleni
küzdelem és a békés körülmények között
végzendő apró munka nehézségeit,
mindennek hic et nunc ér-vényességét
érzékeltette volna.

A három Szophoklész-dráma (Oidipusz
király, Oidipusz Kolonoszban, Antigone)
egy estén történő bemutatása (1970 őszén)
az azonos szereplőkre való tekintettel
érdekes ötletnek látszott, de a produkció
értékei ellenére is inkább csak érdekesség
maradt, ma már inkább csupán
előkészületnek érezzük a szegedi évekhez.
Miként az utolsó stúdiószínházi be-mutató,
Peter Weiss Marat/Sade-jánnak előadása,
szintén az volt, hiszen a rendező szerint is
a három évvel későbbi szegedi
stúdióelőadás (amelyről később szó lesz
még) érettebb munka.

Ezzel véget is ér az ötévadnyi debreceni
korszak, amely Giricz számára az újjáéledés
időszaka volt. Kinevezik a szegedi Nemzeti
Színház igazgatójának. Az 1971-1972-es
évadtól kezdődően egy egész színházra
kiterjedően kell bebizonyítania, hogy
politikai, eszmei, mű-vészi elképzelései
szilárdak, és a gyakorlatban is megállják
helyüket.

Aki „a saját képére" akar formálni egy
színházat, annak szívós aprómunkával,
szinte napról napra kell átraknia a téglákat,
mert nemcsak műsortervvel és
káderkérdésekkel kell foglalkoznia, hanem
a szervezéssel és műsorfüzetek-kel éppúgy,
mint a közönségkapcsolatok
megteremtésével. Ennek a cikknek a ke-
reteit meghaladja Giricz igazgatói mun-
kájának taglalása; itt csak annyit említsünk e
vonatkozásban, hogy ha a saját profilra
törekvő művészeti vezető egy-ben rendező
is, akkor saját produkciói-nak színházon
belüli és közönségsikere döntő szerepet
játszik abban, hogy munkatársait meg
tudja-e nyerni koncepeiójának. Giricznek
ezt az „átütő győzelmet" a harmadik évadra
sikerült kivívnia. Színházon belül csatát
nyert, „szín-házon kívül" pedig újra
igazolta, hogy

a tehetséges művész mindenkor rátalál az
értelmes nézőre. Ebben oroszlánrésze
volt rendezéseinek: a Medea és az Anti-
gone egy estén történt bemutatása és Lu-
nacsarszkij A felszabadított Don Qui-

jotéjának színpadra állítása után kivált a

Képzelt riport és a Marat/Sade kivé-teles
nagy sikerének.

Debreceni és szegedi munkái között a
folytonosságot a görög drámaest meg-
rendezésével jelzi. Csakhogy míg Debre-
cenben inkább külső jegyek alapján ál-
lította egymás mellé Szophoklész műveit,
addig Szegeden már tudatos és egységes
koncepció fűzte egymás mellé Euripidész
Medeáját és Szophoklész Antigonéját.
Jóllehet mindkét alkalommal az Antigone

kórusának sorai zárták az elő-adást („Sok
van, mi csodálatos, / De az embernél
nincs semmi csodálatosabb.") - Szegeden
Medea egyéni indítású, ösztönös és
destruktív lázadása Antigone közösségi,
tudatos és konstruktív lázadásával
szembeállítva már egyértelműen időszerű
problémákat hordoz. Az egyszerűségében
és plaszticitásában ki-fejező színpad, a
kevés mozgásos, úgy-szólván gesztustalan
játék, mindenfajta naturalizmus kerülése, a
szövegmondásban is érvényesülő
szertartásosság és mindezzel szemben a
cselekmény éles kontrasztjai főként az
Antigonéban kel-tettek mai rezonanciákat:
emlékeztettek korunk ifjúságának a merev
erkölcsi és etikai törvényeket elhárító
magatartására. A záró jelenet jelképe,
Antigone vérszín-vörös köpenyének
lobogóként történt színre hozása már
azoknak a világos, egyértelmű jelképeknek
a sorából való, amelyekkel Giricz művészi-
politikai-eszmei elkötelezettségét fejezi ki.
S ha a Medeában voltak is még bizonyta-
lanságok, ha az egész előadás még nem is
eléggé felszabadult, ezzel a bemutatóval a
rendezőnek most már a nagy szín-padon is
sikerült öntörvényű kompozícióinak
egyikét megvalósítania.

A teljes önfelszabadítást Lunacsarszkij A
felszabadított Don Quijote című drá-
májának bemutatója hozta meg Giricznek.
Ez is „újrafelfedezés" volt a miskolci
színre hozatal után. A rendező tudatos,
pontos és művészi érzékenységgel
aktualizáló koncepcióját nyilatkozata is
jelzi: „Lunacsarszkij drámájának lényege
annak a tolsztoji filozófiának a bírálata,
amelyet kicsit egyszerűsítve így
fogalmazhatnánk meg: »ne állj ellent a
gonosznak«. Ez a filozófia, illetve a belőle
következő magatartás a húszas évek
szovjet életében sokféle formában és

Simon Éva és Martin Márta a Képzelt riport ...
szegedi előadásán. Rendezte: Giricz Mátyás
(Hernádi Oszkár felvétele)

módon jelentkezett. Lényege persze,
mindig azonos volt: mindenféle hatalom
elutasítása és határozott erőszakellenes-
ség. Ez a magatartás napjainkban érte el
kiteljesedését a hippi mozgalomban, és a
hozzája kapcsolódó különféle elmé-
letekben ... Don Quijote a »felszabadulás«
után is azt hiszi, mindössze annyi történt,
hogy mások lettek az elnyomók." (Dél-
Magyarország, 1973. febr. 4.) Ezt az
okfejtést azért volt érdemes idézni, mert
újabb adaléka, hogy Giricz az évek során
egyre tudatosabban foglalkozik a hatalom
etikai problémáival, a hatalom és az
egyéni magatartás relációival a forradalom
alatt és a forradalom után. (A kegyenc - A
sárkány - Negyven gaz-fickó ... -
Antigone - Don Quijote.)

És ebben a mind érettebb művészi ki-
fejező erővel ismétlődő „ceterum censeo"-
ban egyre tisztábban látja maga a rendező
is, hogy gondolatai kifejtéséhez mit,
hogyan kell színpadra teremtenie. A Don

Quijotéban az absztrahált játék-tér, a
kortalan jelmezek, az időbeli lebegést
involváló játékeszközök az ironikus
tragédia általánosításának lehetőségeit
adják meg. A darabnak arra a kérdésére,
hogy lehetséges-e elvont jóság, egyértelmű
nemmel felel, és ezzel mindenfajta
korunkbeli, elvont és konkrét
álhumanizmusnak is hadat üzen. A vizuális
eszközök pregnáns alkalmazása, a szöveg
hangsúlyainak áthelyezése és a humoros
effektusok stílusos „hangszere-lése" mellett
ezúttal a színészi munka irányításában is
előrelép: a kritikák szinte kivétel nélkül -
joggal - dicsérik a szegediek ensemble-
játékát.



Giricz Mátyás (a charentoni elmegyógyintézet igazgatója) és Körtvélyessy Zsolt (Marat) a Marat halála szegedi előadásában
Rendezte: Giricz Mátyás (lklády László felvétele)

Egy évad külföldi előjátékkal
és három sikerrel

„Ma már egy színházi előadás csak akkor
jelenthet eseményt, ha mondanivaló-ját
eredeti formában és eszközzel képes
nyújtani" - írja Giricz egyik nyilatkoza-
tában, és ezt a programját most már minden
bemutatóján valóra váltja.

Az ember tragédiája gdanski ren-
dezéséről csak közvetve szerezhettem ér-
tesüléseket, de annyi bizonyos, hogy Giricz
ezúttal is hű maradt „újrafelfedező"

attitűdjéhez. Arra épített, hogy a lengyel
közönségnek nincsenek előzetes elképze-
lései Madách művéről, és így szabadon
kezelheti a drámát. Legfontosabb újítása,
hogy a londoni színt nem múltnak, hanem
egykorú jelennek tekinti, amolyan mai Váci
utcának, ahol az iparilag fejlett
társadalmakra jellemzően jelentkeznek a
közösségi és egyéni erkölcsi problémák. Az
Űr-jelenetben pedig két űrhajós beszél
egymással, míg az eszkimókép az
atomrobbanás utáni világot idézi fel.
Anélkül, hogy ezt a rendezést
minősíthetnénk, érdeklődéssel várjuk Gi-
ricz ígéretét, hogy Tragédia-koncepcióját a
szegedi színpadon is bemutatja.

Új rendezői korszakában (a Macbird

travesztiától eltekintve) Déry Tibor
Képzelt riport egy amerikai popfeszti-
válról című regényének Pós Sándor ké-
szítette színpadi változatával (Presser
Gábor zenéje - Adamis Anna versei) nyúlt
először közvetlen mai témához. Ezúttal
sem utánozta az ősbemutató, a Vígszínház
előadását, hanem teljesen szuverén
értelmezésben és látomással vitte színre a
művet, amely egyébként hosszú évek óta
első zenés rendezése volt. Elgondolásának
két sarkalatos pontja: ami ebben a
drámában történik, az csupán a képzelet
játéka, és Eszter nemcsak rokonszenvünket
érdemli meg, hanem bírálatunkra is
rászolgál; múlt-béli traumája mellett
állhatatlan jelleme és szeszélyes
magatartása is okozója tragédiájának. A
hősnő sorsa a szegedi - a vígszínházitól
szövegében is eltérő - előadásban mementó
mindazoknak, akik sérüléseikre való
hivatkozással elhagyják magukat, és így
saját romlásuk okozóivá válnak.

A színházon belüli játékot Gyarmathy
Ágnes pregnáns térszínpada, a színházi
együttes tartózkodási helyének és a kép-
zeletbeli játékhelynek képileg is igen jól
sikerült kettéválasztása jelzi, megteremti

a közönséggel való közvetlen és közvetett
kapcsolat lehetőségeit. Giricz ennek a
darab lényegére utaló konstrukciónak
alkotói felhasználásával világosan expo-
nálja mondandóját, és következetesen vezet
el a végső kifejletig, amikor is Eszter
holttestét a képzelt popfesztivál minden
maradékával együtt egy ponyvában a
magasba emelik. A „csomag" erős
megvilágítása egyszerre jelez felmagasz-
talást és elmarasztalást. Összecseng
Adamis Anna szép verssoraival: „Arra
születtünk, hogy napsugárba kapaszkod-
junk / nem baj, hogyha fáj, nem baj,
hogyha fáj / arra születtünk, hogy tiszta
legyen még a szívünk / s játsszunk még
tovább, játsszunk még tovább." Az elő-
adástól függetlenítve talán vitatható ez a
megoldás. A végső tiszteletadásnak
valóban különös formája Eszter testének ez
a fajta eltávolítása; de a színpadi ér-
telmezés egészében mégis hatásos és
meggyőző: egy emberi sors átélésével egy
tisztulási, kathartikus folyamatot indít el a
nézőben.

Ami a rendezői pályakép szempontjából
itt még fontos: Giricz ebben az elő-adásban
teljes biztonsággal, érettséggel alkalmazza
és vonja egységbe a színpad



komplex eszközeit: a vizualitást, a színészi
játékot, a zenét és a koreografikus
mozgást.

Ezt a képességét érvényesíti Krleža
Golgotájának színre vitelében is. Vilá-
gosan exponálja, hogy az 1919-es, vérbe
fojtott munkásfelkelés drámájának be-
mutatásával a mához kíván szólni : elöl-
járóban Allende utolsó rádióbeszédének
megrendítő szavait halljuk az eredeti
felvételről és magyar fordításban. Gyar-
mathy Ágnes kereszt alakban formált,
emelvényrendszerekből épített térszín-
padán a naturálisan megfogalmazott
egyéni tragédiák és az oratóriumszerűen
beállított közösségi cselekvések kont-
rasztjaiban, a mártíráldozatok árán kál-
váriát járó munkásosztály története ele-
venedik meg a néző előtt. A dráma di-
daktikus vonásait, bizonyos sematizmusát
és tablószerűségét a rendező sem kü-
szöbölhette ki, de a mű tiszta erkölcsi-
ségére, eszmeiségére építve és a konflik-
tust az áruló jellemének differenciáltsá-
gával erősítve, egészében hatásos elő-adást
sikerült létrehoznia.

Közben újabb "erőfölmérés" és a kö-
zönségkapcsolatok megszilárdítása céljá-
ból a színház alagsori társalgójában lét-
rehozza a stúdiószínpadot, ahol elsőnek -
magasabb szinten megismételve debreceni
előadását - Weiss Marat/Sade-ját mutatja
be. Itt a stúdió helyiségében a néző
jelenlétének drámai funkciója van ...", ami
„lényegesen fokozhatja a színész alkotó
égését... gyorsabban lehull a rutin,
megszűnik a hagyományos színpadon
jelenlevő ,plusz', a kifejező-eszközök
távolság miatti, kissé hamis fel-nagyítása ...
a rendező (a kötöttségektől
megszabadulva) kezdeményezője és hor-
dozója az adott stúdióelőadás játék-kulcs-
rendszerének, a tervező művésznek pedig
költői játékteret kell komponálnia".
(Idézet Giricz műsorfüzetben megjelent
írásából.) A Marat személyé-ben
megtestesülő megalkuvás nélküli
forradalmiság és a Sade képviselte in-
dividualizmus összeütközése ebben a né-
zőközeli inszcenálásban, az egész néző-
térre kiterjesztett elmegyógyintézeti kör-
nyezetben a közönséget valóban aktivi-
zálja, és a játék szellemi résztvevőjévé
avatja. Kivált azáltal, hogy a figyelmet
mindig a lényeges momentumokra kon-
centrálja, és egy pillanatra sem engedi ki a
nézőt a dráma vonzásából. Hogy ez
valóban így van, azt nemcsak a bemutató
rendkívüli sikere igazolja, hanem azok az
előadás után rendszeresített ankétok,

BÁNYAI GÁBOR

Erzsébetvárosi polgárok

A színpadon megjelenik a karmester.
Gyengéd és enervált intésére bekapcso-
lódik a láthatatlan zenekar, s felcsendülnek
az egykor oly jól ismert pesti slágerek. A
kávéházi asztaloknál jól szituált - bármikor
leinformálható! - urak ülnek, újságot
olvasva, szivarozva, lóversenyesélyeket
latolgatva Unicum-reklám kiált a
szemünkbe, és hogy a Vánca sütőpora
nélkül alighanem még élni se nagyon
érdemes, sütni pedig egyszerűen lehetetlen.
Az Est szórja híreit, s a kellemes
szivarfüstöt csak egy-egy kósza szellő
bodorítja tajtékossá, felhőssé. Aztán
énekelni kezd a szerelmes, a számító, a
hivatalnok és a lump, a totya-kos és a
legszebb férfikorban levő - a nőnek mindig
ajándék -, és kezdetét veszi a játék. Talán
nem is játék: polgári haláltánc a pesti
flaszteron, Zsolt Bélában, slágerekben és
zongorában elbeszélve. S a tánc részvevői
sorra megjelennek, hogy előadják
magánszámaikat.

Aki tisztességes akar maradni

Valahol az Erzsébetvárosban, nem messze
a Keletitől él Kardos, a drogista.
Szakmájának kiválósága, sőt, céhének
alelnöke. Nem, nem elnöke: érzik ugye, ez
mennyivel más, mennyivel több?!
Nemcsak cím, rang, megbecsülés - funkció
és hivatás is. Az élet egyik értelme,
különösen az ilyen háború utáni züllött
időkben. A másik értelme az életnek? Hát
a család : az a drága, butuska, mindig
odaadó asszony, a zongorázni tanuló,
bodros hajú kisleány - jaj, hogy játssza a
Für Elise futamait! -, meg az az életrevaló
fiú . . . nem, vele baj van, ő a csa-

lád ellen fordult. Nem vesz az semmit sem
észre az élet igazi szépségeiből, csak a
lóverseny, az ivás, a kártya ... De nem is ő
az ,érdekes, hanem a család és a lakás.
Hogy a fárasztó munka után haza lehet
menni, már a lépcsőházban hallik a
zongora. hangja, egy rövidke csöngetés,
hitvesi csók, gyermeki alázat, papucs,
illatozó falatok az asztalon.

Kardos, a drogista: Ráday Imre. Meg-
jelenik a kényelmes és biztonságot sugárzó
lakás ajtajában. Első pillantása gyors és
fürkésző: szemével körbejárja,
körülsimogatja a jól ismert tárgyakat, a
zongorát, a kanapét, a szent családi ét-
kezések helyét, a nagy asztalt a székek-kel.
Ebben a villanásnyi némajátékban
egyszerre kap helyet a tulajdonos fölénye
és biztonságának tudata, de egyszersmind
a tétova, kissé kapkodó bizonytalanság is,
hogy minden a helyén van-e, nem
változott-e valami. Aztán belesüpped a
családfői fotelba: egyetlen pillanat alatt
fáradttá törik, szinte feladja tartását.
Teheti, már a saját bevehetetlennek hitt
várában van. Itt papucsban is lehet
tekintélyes, érvényesülhet az akarata.
Hangja számonkérően pásztázza végig a
többieket, szinte tanító bácsisan kérdezi ki
az aznapi leckét, tehát hogy mi is történt,
amíg ő verejtékes munkával családja
fennmaradásáért dolgozott. Jobb kezének
ujjai csápszerűen matatnak kissé
kopaszodó fejebúbján: ez a mozdulat jelez
bizonyos fáradt elmélyülést, töprengést is,
de szolgál az izgalom elleplezésére is. Föl-
fölcsattan, ha valami nem úgy történt-
történik, ahogyan azt ő elképzelte:
méltatlankodása néha gyerekesen
duzzogó, mégis érezhetni mögötte a
családfői és atyai méltóság megőrzésének
igényét-erejét.

Vacsorához ül a család. Kardos, a
drogista itt alighanem elemében van, hi-
szen ez elsőssorban az ő szertartása. Rá-
day tökéletesen kidolgozza ennek minden
részletét. Ahogyan a szalvétát maga elé
köti, az éppen gyerekes és suta bájá-
amelyeken a nézők az együttessel vitázva
beszélik meg a látottakat.

Ha a bevezetőben a céltudatosságot
jelöltem meg Giricz Mátyás legjellemzőbb
művészi tulajdonságának, akkor az e
cikkben foglaltak alapján immár könnyű
ezt egy bővített mondatban megin-
dokolnom. Világosan látja, hogy a mai,
modern, szocialista színház célja csak az
lehet, hogy az időszerű problémákat

magas rendű művészi eszközökkel, a né-
zőkkel szoros kapcsolatot teremtve, a
leghaladóbb gondolkodás, a kommunista
eszmei elkötelezettség jegyében fejezze ki,
és ennek a célnak elérésére esz-közeinek
szüntelen csiszolásával, fejlesztésével
törekszik.

Eredményei elismerésre, tiszteletre
méltóak. És további nagy reményekre
jogosítóak.


