
Egy színház példája

Igazolja ezt a József Attila Színház
nagyszerű példája. Angyalföldön, mun-
káskerületben a színház több mint tíz-éves
munkájával bizonyítja, hogy a
munkásosztály igényli, szereti, magáénak
érzi színházát és színészeit.

Természetesen Kispest csak központja
lenne egy peremkerületi színháznak. Kb.
320 ezer lakosú területről van szó. Érinti
ez Pesterzsébet, Pestimre, Pestlőrinc,
Csepel, a Wekerle-telep, valamint az Üllői
úti és a József Attila lakótelep lakóit.
Megállapítottuk, hogy nagyon kis hányad
jár be erről a területről a városközpontba,
tőlük nagy távolságra fekvő színházakba.
Megnéztem a Központi Színházi Jegyiroda
csepeli forgalmát. A Fémmű szervezőivel
kb. évi 20o ezer forintos forgalmat bo-
nyolítanak le. És ebben a Cirkusz is benne
van. De hasonló a helyzet a többi üzem
jegyforgalmazóinál is.

Ez utóbbi adatok azt bizonyítják, hogy
egy ilyen „saját" színház nem lenne
konkurrenciája a belső színházaknak. Sőt.
Igényt ébreszt.

Hol legyen?

A XIX., Vörös Hadsereg útja 154. SZ. alatti
Kölcsey mozi helyén. Ezt a MOKÉP
üzemelteti, de fenntartásához nem
ragaszkodik, mert méreteinél fogva
filmszínháznak nem alkalmas. Fekvése
színház céljaira ideális. Főútvonalon
fekszik, előtte villamos fut. Az épület
átépítésre kiválóan alkalmas, három ol-
dalról nyitott. Színpadot kell szélesíteni és
mélyíteni, próbatermet, műhelyeket,
irodákat, dohányzót kell hozzáépíteni, és
belső átalakításokra, felújításokra is
szükség van. Építési szakemberek a
költségeket kb. 9-10 millióban ál-
lapították meg.

A kerületi pártbizottság a legszélesebb
erkölcsi támogatásáról biztosított A
színházat mind Kispesten, mind többi
munkás-perernkerületben
nélkülözhetetlennek tartják. Ebben az
értelémben beszéltek a kerületi tanáccsal
egyetértésben a Fővárosi Tanács
elnökével, Sarlós István elvtárssal, aki
anyagi nehézségekre hivatkozott - a velem
való beszélgetés alkalmával is -, é azt
mondta, hogy 4-5 éven belül épül 60
milliós költséggel egy kulturális kombinát,
ebben lesz színházterem is, vár ;utak
addig. Én - és nemcsak én nem tudok
ezzel a halasztó elképzeléssel egyetérteni.
Teendőink sürgősebbek.

GYÖRFFY LÁSZLÓ

A kötéltáncosok hite

Kötéltáncosnak lenni foglalkozás. A
kötéltáncos épp úgy jár kötélen - már ami
a lépés biztonságát illeti -, mint más a
földön. Megszokta. Fizikai és
idegrendszeri neveléssel elsajátította. A
kezdő kötéltáncos is végig tud menni a
kötélen. Bár a tapasztalatokban és évek-
ben gazdagabb kötéltáncosnak kétség-
telenül nagyobb esélye van arra, hogy
valami rendkívülit produkáljon, de a
szakma alapját - kötélen menni - a fiatal is
tudja. Mondom, az alapját.

Igen nehéz helyzetbe kerülnek azonban
a kötéltáncosok, amikor egy szakadék
fölött több irányba, egymást keresztező
köteleken kell órákat (napokat? éveket?)
sétálni. Aki nem bírja, leesik. Szerencsére
alul a szakadékban, tegyük fel, víz van,
továbbsodródik, és később partra
kapaszkodhat. Csak: nem kötél-táncos
többé. Leesett, nem bírta. Mind-egy, hogy
miért.

Egy biztos: amikor elkezdi valaki a
köteleken való mászkálást, szükségszerűen
határozni kell, munkának tekinti vagy
hivatásnak, miért csinálja, meddig, és
minden körülmények között csakis erre
képes-e?

Szándékosan az artistavilágból vett
szimbólummal kezdtem írásomat, ez a
világ ugyanis tagadhatatlan tényeivel -

Műsorpolitika és műsorterv

E téren a teendő kézenfekvő: olyan mű-
sort kialakítani, mely beszoktatja szín-
házába a közönséget. Vagyis először
igényes szórakoztatást adni, majd foko-
zatosan emelni a mércét, egy lépéssel
mindig a közönség előtt haladva - elő-
relépni.

Az előadások száma évi 320 lehetne.
Minden szerdán a színház Dunaújváros-
ban, illetve Székesfehérvárott játszana.

Ehhez véleménye szerint mint reper-
toárszínháznak az első évadban nyolc, a
további években hat darabot kell be-
mutatnia, oly módon, hogy legalább há-
rom darab tovább fut a következő éva-
dokban.

ügyesség, bátorság - sokkal inkább a
tehetség szerinti kiválasztódáson alapul,
minta színházi. Írásom kifakadás,
töprengés és oknyomozás: mit tervezhet,
kívánhat egy fiatal művész - színész -, és
mit fejezhet ki?

Meddig köteles engedni a színház-
csinálás Örömeire lázító belső szellemi
kényszernek, szemben az egymással vitázó
újságcikkel, rossz műsortervekkel,
esetleges rendezésekkel és a mindezek-nél
is esetlegesebb tehetség szerinti
kiválasztódással?

Egy, a témát érintő, közelmúltban
megjelent szellemesen igaz cikk (Molnár
Gál Péter: A korszerre színjátszás.

Új Írás, 70/8) bizonyítja, hogy a kritika -
vagy csak a cikk szerzője? - színházi
életünk bizonytalanságát a színészek
munkájával magyarázza.

De mit kezdhet a szakmát elsajátítani
akaró fiatal szobrász az olyan kritikával,
amely egy méreteiben és kidolgozásában
esetlen szoborról íródott, de annak
csupán fejrészét bírálja részletező
kíméletlenséggel a kritikus, mert csak azt
készítette az illető fiatal művész. Holott ez
a fejrész is csak torz, mint maga a szobor.
Hogy jelen esetben szín-
házművészetünket szimbolizálom ezzel a
szoborral, talán nem is kell mondanom.

És milyen világban áll ez a szobor?
Az ember a történelem folyamán először

kerül önmagával szembe - Heisenberg
megállapítása szerint. Nem az őt körülvevő
természeti világgal hadakozik, hanem a
megismerés iránti lehetőségekkel, tudásának
hasznosításával. (Még ha ezt féligazságnak
fogadjuk is el, figyelmeztetőnek épp elég!) Ez
a

Társulat

A társulat kialakításánál figyelembe kell
venni a státuszrendszer megszűnésével
keletkezett állami és szakszervezeti
gondokat. Továbbá figyelembe kell. venni
az egyes színházaknál mutatkozó belső
munkanélküliséget, mely jogos művészi
kielégítés és kielégülés hiányában rossz
hangulatot teremt. Néhány ki-váló vidéki
színművész már esedékes pesti
elhelyezése is megoldást nyerne.

Zárszó
Zárszó volt a jelszavunk: „Színházat a
munkáskerületeknek!" (Független
Színpad). Illő volna, hogy több mint
három évtizedes késéssel megvalósítsuk.


