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Rátekintés Gáspárik Attila A szín-
ház kiterjedése cjmｶ k｠nyv[re1

Biztos vagyok benne, hogy nem kell 
bemutatnom Gáspárik Attilát. „Tudjuk, 

ki ｢ﾆ” Az Jltala kutatott tZmJk, leirt kZrdZsek 
és vélemények, az egybevágó és ellentmon-
dásos felvetések, a néha kirobbanó, máskor 
szZgyenl｢sen visszafogott felismerZsek, a szak-
emberré válás élethosszig tartó útján tobzódó 
ego megismerése érdekében és e könyv több-
rZtegｶ hasznJnak a feltZrkZpezZse cZljJb{l el-
engedhetetlen kicsit felelevenitenｲnk GJspJrik 
Attila múltját és jelenét.

Abban az évben kezdte az egyetemet, ami-
kor megszｲlettem. A szerz｢ tehJt a 80-as 
Zvekben tanulta a szinmｶvZszetet Lohinszky 
Loránd osztályában, aki akkor még nem volt 
nagyon id｢s ahhoz, hogy ne talJlja a helyZt az 
ｯj szinhJzi stilusok k‾zt, rJadJsul er｢s kapocs 
volt a múlt „mesterei”, a XX. század szoronga-
tó történelmi háttere és a diákok között. Gás-
párik Attilát a közönség nagy része szerette 
színészként – én sajnos nem láttam játszani –, 
szerepeinek repertoárja arról árulkodik, hogy 
elismert karakterszínész lehetett.

9gy tｶnik, hogy mindent vJllalt Zs minden-
nek az ellenkez｢jZt is, Zs ez kZtsZgkivｲl a szin-
hJzi szakma szJmJra elengedhetetlen munka- 
Zs k‾z‾nsZgszeretetr｢l, tovJbbJ az elismerZs 
utáni hatalmas vágyáról árulkodik. Bár gyak-
ran jogos vagy jogtalan itZleteink kereszttｲ-

1 Gáspárik Attila: A színház kiterjedése. (Sorozat-
szerkeszt｢ SzJvai GZza.) Pont Kiad{, Budapest, 
2016.

zZbe helyezzｲk az ilyen tipusｯ embereket, de 
el｢bb-ut{bb vilJgossJ kell tennｲnk, hogy az 
okos keretek k‾z‾tt mｶk‾dtetett (ﾆ) becsvJgy 
elengedhetetlen egy színházi szakember szá-
mJra, f｢leg a ma minket k‾rｲlvev｢ k‾rnyezet-
ben. R‾viden,ﾊ a fentiek folytánﾊ nevezhetjｲk 
ma a MarosvJsJrhelyen Zl｢ GJspJrik AttilJt 
szinhJzi Zs ilmszinZsznek, tanJrnak, volt rek-
tornak, aki nagyban hozzJjJrult ｯj szinhJzmｶ-
vészeti szakok indításához, médiaszakember-
nek, projektmenedzsernek, vezérigazgatónak. 
Ez a könyv pedig arról árulkodik, hogy egy 
keres｢, nemcsak tanitani Zs egyeduralkodni, 
hanem folyamatosan tanulni vágyó emberrel 
van dolgunk.

A szerz｢ jelen esetben kevert mｶfajｯ k‾nyv 
– tanulmányok, esszék, interjúk, kérdésfel-
vetések és véleménynyilvánítások – felvillan-
tója. Többnyire a múlt helyzetein, képein és 
dokumentumain keresztｲl Zrtekezik a jelen 
helyzeteinek megoldhatóságáról. Párhuzamai 
jogosak és helytállóak. A múlt megismerése, 
felismerései és jó helyre raktározása elenged-
hetetlen a szakmánk jelene és építkezése szá-
mára. 

Gáspárik Attila az oktathatóság kérdésére, 
a rendez｢k, a rendez｢nevelZs Zs a szinZszne-
velZs opci{ira Zs esend｢sZgeire, kｲldetZsｲnk 
és identitásunk esélyeire, a kritika és a kritikus 
szemlélet fontosságára, hiányára és ennek 
okaira, a szinhJz helyzetZre Zs lehet｢sZgei-
re mutat rá történelmi, politikai és társadalmi 
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okokt{l fｲgg｢en Zs fｲggetlenｲl, majd rJkZrdez 
a csoportos Zs egyZni felel｢ssZgｲnkre is. 

Mindez egy sokszinｶ repertoJrt sejtet, a 
könyvet olvasva mégis kénytelenek vagyunk 
arra a megJllapitJsra jutni, hogy a szerz｢ bJr 
mélységekben is keresi a megoldásokat, még-
sem bontja ki mélyrehatóan észrevételeit. Kér-
déseit és véleményét nyitva hagyja, mintegy 
tovJbbkeres｢ ｲzemm{dba helyezi.

A k‾nyv szerkezete egyszerｶ: f｢cimek (fe-
jezetcimek?), alcimek, fｲggelZk. A f｢cimek Zs 
alcímek alatt olvashatunk a témák kutatható-
sJgJr{l Zs eredmZnyeir｢l, a szerz｢ kZrdZsfel-
vetZseir｢l, vZlemZnyZr｢l, pJrhuzamair{l Zs a 
mindig kiemelt helynek ‾rvend｢ r‾vid ‾ssze-
foglalóiról. Ezek a „röviden” vagy „összegzés” 
névvel illetett részek néha összezavarnak, 
mert azt az érzést kelthetik, hogy a szöveg 
írója más irányba kutatott és más kérdéseket 
tartott személy szerint fontosabbnak, mint a 
kZs｢bbi, kissZ felｲletesebb, gyakran az el｢z｢-
ekt｢l tJvolsJgot tart{ ‾sszefoglalJsa. 

Ilyen esetekben érzékelem leginkább, hogy 
a szerz｢ inkJbb a potenciJlis nZz｢ felZ, Zs nem 
a szakma felé domborítja írásait. Bár szakmai 
szemmel vZdekezZsnek tｶnik, hogy a kiad{ a 
k‾nyv el｢szavJban tｯlhangsｯlyozza a k‾zZrt-
het｢ nyelvezetet, mZgis a kiadvJny egyik erZ-
nye, hogy val{ban bJrki szJmJra Zrthet｢ Zs 
elZrhet｢ min｢sZgben kommunikJl a szinhJz 
tágas világáról. Nagyon kevés könyv szól a 
színházba járó közönségnek, ebben maximáli-
san egyetértek Gáspárik Attilával.

A k‾nyv szerz｢je nem keveset foglalko-
zottﾊKovJcs Gy‾rgyﾇszemélyével a közelmúlt-
ban.2 Tisztelete kicseng minden szavából, 
ennek ellenére nagy igyekezettel próbálja felfe-
dezni a szinZsz- Zs pedag{gus{riJs munkJs-
sJgJt illet｢ pr{ Zs kontra Zrveket. A KovJcsr{l 
sz{l{ sz‾veg gyakran emlegeti a maiﾊ„Meste-
rek” hiányát az egyetemeken és egyáltalán a 
szakmJban, mik‾zben inom tudatossJggal il-
lúziót is rombol a múlt nagy mesterei kapcsán, 
felfedezve emberi mivoltukat, gyarlóságaikat. 
Igyekszik kiemelni az eltanulhatót, és nem el-
rejteni a vitathat{t. SajJt pZldJjJn keresztｲl 

2 Kovëcs Gy}rgy 100. Szerkesztette: Gáspárik 
Attila. UArt Press, Marosvásárhely, 2010.

hivja fel a igyelmet arra, hogy nem az egyZni 
h｢s‾k korJt Zljｲk, igy diJkkZnt mit Zrdemes 
tennｲnk sajJt Zrdekｲnkben. Mindezt teszi 
KovJcs Gy‾rgy ZletｯtjJn Zs az ｢t k‾rｲlvev｢ 
társadalmi, politikai és szakmai hátországon 
keresztｲl, KovJcs Súgó nélkül cimｶ sz‾vegZt 
felhasználva. Meg is fogalmaz néhány fontos 
észrevételt. Aki csak ezt a szövegét olvassa, 
annak olybJ tｶnhet, mintha GJspJrik Attila ke-
resett volna egy hozzá hasonlóan szerteágazó 
szakmai elfoglaltsJgokkal rendelkez｢ elismert 
„Mestert”, és megpróbálná felfejteni annak tit-
kait, mik‾zben ‾nmagJt keresi a kｲl‾nb‾z｢ 
szerepkörökben. 

Sokszor kZrdez rJ, hogy vajon hogyan dei-
niJlhat{ egy szinhJzi szakember nagyszerｶsZ-
ge? Hogyan forrasztható össze a mai egyete-
mi törvénykezés miatt egyre inkább szétváló 
elmZlet Zs gyakorlat a szinhJz-pedag{giJban? 
Rákérdez a zsidózásra, a megcsappanó kö-
zönségre, a színészek helyére a celebvilágban, 
a tJrsulatok kｲls｢ Zs bels｢ furkJl{dJsaira, Zs 
arra is, hogy a sikerek ellenére miért még min-
dig a „hatJron tｯli” az els｢ jelz｢ az ZrtZkitZlet-
ben Magyarországon? Bár egyik kérdése sem 
k‾lt｢i kZrdZs, Zrtelemszerｶen nincs mindenre 
válasza.

„A hangot kirepíteni” (45−68.) f｢cimｶ – fe-
jezetcimｶ – sz‾vege tulajdonkZppen egy kis 
magyar színháztörténet, a színház korszako-
kon Jtvonul{ szerepeir｢l sz{l Zs idomulJsJr{l 
adott rendszerekhez, k‾rｲlmZnyekhez. Sa-
jJt cZlkitｶzZseihez mZrten GJspJrik kiemeli a 
szinhJz mint intZzmZny fejl｢d｢ Zs vJltoz{ fel-
adatköreit, a színházigazgatás és adminiszt-
rJci{ lehet｢sZgeit Zs az utJnp{tlJskZpzZs r‾-
g‾s ｯtjJt, az egyetemalapitJs jelent｢sZgZt, a 
bJbszinhJzi szakma mell｢z‾ttsZgZt, valamint 
mindezek hozadékát városaink és kultúránk 
számára.

A k‾nyv k‾vetkez｢ sz‾vege, A „konkrét 
elintéznivaló” (69−80.) f｢cimmel ellJtott inter-
jｯ ma mJr szinhJzt‾rtZneti jelent｢sZggel bir, 
hiszen Gáspárik Attila az azóta már sajnos 
elhunyt Taub JJnossal (1927−2010, Kossuth-
dijas rendez｢, szinhJzigazgat{, szinZszpeda-
g{gus)ﾊ beszZlget rendezZsr｢l, felkZszｲlZsr｢l, 
komoly és komolytalan oktatásról, és nem 
csak. SzZpen kirajzol{dik a beszZlgetZsb｢l 
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a sokat tapasztalt Taub jelleme, kend｢zetlen 
véleménye a színház tudományossá tételé-
r｢l, szakmJr{l Zs szakmabeliekr｢l, kisZrleti Zs 
k‾z‾ssZgi el｢adJsokr{l, a minket k‾rｲlvev｢ 
ostobasJgr{l, az alkot{i k‾d‾sitZsr｢l Zs a szi-
nész feladatáról.

A Színház és irodalom (81−88.) f｢cimｶ tex-
tus Zrtelemszerｶen a szinhJz Zs az irodalom 
összetett és bonyolult viszonyát vizsgálja tör-
ténelmi korszakokon át egészen napjainkig – 
kiegészítve Gáspárik Attila saját véleményével, 
ahogy erre az Ahogy én látom alcím is utal.

A mai magyar színikritika helyzetével fog-
lalkozó rész, a Perbe kívánok szállni... (89−94.) 
a szerz｢ JllitJsa szerint a lZtez｢ k‾zhelyeket, a 
napi sajtógyakorlat tunyaságait és/vagy hoz-
zá nem értését veszi célba. Ebben a részben 
többnyire állításokat fogalmaz meg a színikri-
tikJr{l: „megtｶrt mｶfaj”, „nincs benne pZnz”, 
„olvasóközönséget nem vonz”, „semmi koc-
kJzat”, a cechet a szinhJz izeti, mert a mZdi-
ának nem éri meg, „langyos szimbiózis”, „kicsi 
a tér, és belterjes”, „a színházi lapok párszázas 
pZldJnyban vJrjJk a vZgs｢ kivZreztetZst”. Ab-
ban az esetben, ha lenne megfelel｢ mZdiahJt-
tér, hogy ne kelljen a színházaknak az általuk 
megjelentetett brosｯrJkon keresztｲl az „‾nfZ-
nyezZs” ｯtjJra lZpniｲk, a k‾vetkez｢k az elvJ-
rásai: a kritikus ne reprezentációt lásson, ha-
nem el｢adJst, ne relexi{t irjon, hanem kritikJt, 
vagyis legyen k‾zZrthet｢, irJsa legyen ‾nJll{ 
véleményalkotás és ne öncélú szellemeske-
dZs, mellZbeszZlZs vagy mｶveltsZgitogtatJs. 
„Talán valamilyen párbeszéddel kellene kezde-
ni, de nem szinhJzak Jltal izetett vitavezet｢k 
részvételével. Hanem semleges helyen, sem-
leges k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt. És ez ma kivitelez-
hetetlen, határon innen, határon túl.” (94.)

A téma szorongató volta miatt is érzék-
letesre sikerｲlt Besúgókkal, besúgók nélkül 
(95−108.) cimｶ zJr{sz‾veg a mｯlt rendszer 
szinhJzi alkot{kkal Zs mｶvekkel kapcsolatos 
titkosszolgálati aktáinak egy részét hivatott 
feltJrni Zs vZlemZnyezni, melyekr｢l nemhogy 
t‾rvZnyes itZletek nem szｲlettek, de mZg csak 
a k‾zvZlemZny sem itZlkezett. Érdekfeszit｢ le-
irJs nyomJn ismerhetjｲk meg a titkosszolgJla-
tok módszereit, a spiclik világát, részleteket a 
k‾vetZsi jegyz｢k‾nyvekb｢l Zs nZhJny besｯg{ 

nevZt, akiket mZg ma is ismerｲnk Zs elisme-
rｲnk. Álljon itt pZldJul a Rusz PZter fed｢nevｶ 
ｲgyn‾k, akit mi a kolozsvJri Sz｢cs IstvJn ir{-
kZnt ismerｲnk, aki ma is a Magyar MｶvZszeti 
AkadZmia tagja, Zs akinek jelentZseib｢l kide-
rｲl, hogy el｢szeretettel Zs inom rJZrzZssel, 
vJlogatott szavakkal Jrulta be „mｶvZszbarJta-
it”. A titkosszolgálat megoldásként többnyire 
a pszichológiai befolyásolás elvét alkalmazta. 
Például a Kolozsvár és Marosvásárhely ellen-
tZt felｲlr｢l irJnyitott feltｲzelZse ma mJr bizo-
nyithat{. „ALY-n keresztｲl tJplJljuk az irodalmi 
széthúzást (aminek politikai vonzata is van)... 
A cél a táborok növelése és egymás kölcsö-
nös leleplezése a legmagasabb fórumokig. ... 
A feladat megoldásának határideje: 2, 3 és 4 
– 1978. XII. 1-ig.” Aly-t is ismerjｲk, bJr nem 
derｲl ki, hogy tudott-e a befolyJsolJsr{l vagy 
sem. „Netán ma is vannak »háttér emberek«, 
akik igyekeznek fenntartani a konfrontációt?” 
(108.) – kZrdezi vZgｲl GJspJrik Attila.

A k‾nyvben megjelen｢ kZpek rZszben il-
lusztrációk, részben a korabeli sajtóanyagok 
vagy dokumentumok másolatai. Ezek egyiké-
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hez sem találunk hivatkozást, ahogy a megne-
vezett könyvek és szövegek nagyobb részé-
hez sem. Talán némelyeknek fölöslegesnek 
is tｶnhet, de sokan szivesen kutatunk tovJbb 
vagy mZlyｲlｲnk el egyes felvetett tZmJkban. 
Az Akik súgnak nekünk (9−44.) f｢cimｶ sz‾-
veg végén ugyan találunk felsorolt felhasznált 
irodalmat, de pont a szöveg alapjául szolgáló 
Súgó nélkül cimｶ KovJcs Gy‾rgy-irJs lel｢he-
lyére még csak utalás sincs. Ezzel párhuza-
mosan van, ahol már idézet után megjelenik 
az utalás, van, ahol csak a szöveg végén, és 
ｯgy tｶnik, van, ahol feleslegesnek szJmit. A 
kｲl‾nJll{ sz‾vegeket, ha mJr egy k‾nyvbe ke-
rｲltek, akkor Zrdemes lett volna egysZgesiteni 
minden szempontból. 

Gondolok itt pZldJul az els｢ hosszabb sz‾-
veg vZgZn feltｲntetett dJtumra, ami nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy megértsem, mikor 
Zs milyen mili｢ben szｲlettek GJspJrik Attila 
gondolatai és felvetései. A további szövegek 
egyikének végén sem találunk dátumot, még 
a Taub-interjｯ utJn sem, csupJn a Függelék-
ben megjelen｢ ParJszka Mikl{ssal kZszitett 
interjúnál. 

Összezavar, hogy a szerz｢ mit, mikor Zs 
miZrt ir teljes nagybetｶkkel, d｢ltbetｶsit vagy 
emel ki feketével, mert nincs egységesítve, és 
kｲl‾nb‾z｢ sz‾vegekben kｲl‾nb‾z｢kZppen je-
lenik meg, noha Zn elvileg ugyanazon szerz｢ 
ugyanazon k‾nyvZt olvasom. Ezt alapvet｢en 
szerkeszt｢i mulasztJsnak tartom, az ｢ dolga 
a szerz｢ igyelmZt felhivni erre, s｢t bizonyos 
esetekben megtenni helyette az egységesí-
tést vagy legalábbis összehangolni a szövegek 
kｲlalakjJt Zs informJci{it. Nem vilJgos szJ-
momra, hogy miért pont a Parászka Miklóssal 
kZszｲlt beszZlgetZs Zs a GJspJrikkal kZszｲlt 
interjｯrZszlet kerｲlt a Függelékbe (109−129.), 
mert olvasmányosak és értékes információkat 
is tartalmaznak, nem csak az el｢z｢ sz‾vege-
ket táplálják.

A könyvet mindenkinek és bárkinek aján-
lom, azzal egyｲtt is, hogy nyilvJnval{an nem 
mond sok újat a már egyetemet végzett szak-
mabelieknek. De helyenként elfelejtettnek vélt 
Zs fontos tZnyekre hivja fel a igyelmｲnket, ｯj 
informJci{kkal lJt el bennｲnket a mｯltr{l Zs a 

mｯlt jelennel val{ kapcsolatJr{l, majd ‾ssze-
gez és véleményez. 

A k‾nyvet a szakmJban f｢leg diJkok Zs 
pedag{gusok szJmJra ajJnlom, mert az el｢-
z｢ekben mJr felsoroltakon tｯl megtanit az 
ismert tZnyeken keresztｲl vezet｢ sajJt vZle-
mZnyformJlJsra. A szakmJn belｲli helyｲnk Zs 
gondolataink rendszerezésére és felépítésére. 
Véleményem és saját tapasztalataim szerint a 
szinhJzmｶvZszetet tanul{ diJkok nagy rZszZt 
átnevelik, megnevelik, de csak ritkán vezetik rá, 
hogyan kell önállóan színházban gondolkozni. 
Nem színháztudományban, hanem alkotás-
ban! Elvesznek a stílusok, izmusok, tézisek 
k‾zt, mik‾zben keresik az ｯjat, a nagyszerｶt, 
de sok esetben sosem találják meg maguk-
ban az alkotót.


