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Színháztörténet
vagy apologetika?

Néhány észrevétel
a Huszonötödik Színház történetéhez

„A történet legalább annyira valószerűt-
len, mint az egyetemes színházművészet
megannyi, újító szándékú vállalkozásá-
nak története" - írja Majoros József a
Valóság 1981/3. számában Volt egyszer egy
Huszonötödik Színház című cikkében. A
történet azonban, melynek elmondásával
mellesleg a cikk lényegileg adós marad,
nem tűnik különösebben valósze-
rűtlennek, annál fantasztikusabbnak ne-
vezhető viszont az a módszer, mellyel a
szerző érvel, mondhatnánk, klasszikus
(marxi) értelemben vett fantasztikum-
nak: miután a Huszonötödik Színházat
létrehívó színházi eszme az adott körül-
mények közt nem találta reális megvaló-
sulásának lehetőségét, Majoros most kí-
sérletet tesz ugyanezen eszme fantaszti-
kus megvalósítására, aminek első árul-
kodó jele - mindjárt írása idézett kezdő
mondatában -, hogy a Iuszonötödik
Színház nem egészen egy évtizedes tör-
ténetét csupán az egyetemes színházművészet
keretei közt hajlandó tárgyalni, mert -
mint a továbbiakban aztán kiderül - a
magyar színházművészet erre méltatlan
fórum lenne. Igaz, a maga mentségére
„szükségesnek érzi jó előre tisztázni,
hogy meglehetősen szubjektív véleménye
van a Huszonötödik Színházról,
mégpedig olyan értelemben, hogy tevé-
kenységét élenjárónak, kiemelkedőnek
tartja szocialista színházkultúránkban",
majd hozzáfűzi, hogy „makacsul hisz
abban, hogy a Huszonötödik Színház
történetének tényszerű fölelevenítésével
sikerül szélesebb körben is elfogadtatnia
a maga szubjektív álláspontját". Ez
utóbbi kiemelés Majoros Józseftől, de
lehetne akár tőlem is: maradjunk tehát
egyelőre a tényszerűségnél.

Milyen tényeket sorol Majoros? Be-
szél arról a pezsgésről, mely 56 után a
magyar színházi életet jellemzi, megálla-
pítja, hogy a hatvanas évek első fele „a
lélektani realizmus kései virágkora szín-
játszásunkban", de határozott profillal
ekkor is csak a Thália (korábban Jókai)
Színház rendelkezik, ám Kazimir Károlyt
„1963-ban megválasztják a Szín-
házművészeti Szövetség főtitkárának, s a
dinamikus színházreformer színházdiplo

mataként nemegyszer opportunizmusra
hajlik, retrográd álláspontot képvisel", a
többi színházban legfeljebb „bravúros
színészi szólókat" láthatunk, a magyar
színjátszás „alig tart kapcsolatot a világ
alakulásával", miközben kulturális-mű-
vészeti életünk egyéb területein „kor-
szakos eredmények" születnek (Rozsda-
temető, Húsz óra, Hideg napok, az első
Jancsó-filmek, Pécsi Balett stb.). És
ekkor: „Egy harmincnyolc éves író,
egyebek közt két esszékötet és egy dráma
szerzője, külföldi színházélmények
hatására megbizonyosodik arról, hogy
korábbi sejtései a magyar színjátszás ál-
talános elmaradottságát, szemléleti-mű-
vészeti konzervativizmusát illetően helyt-
állóak. Egyszeriben személyes ügyének
tekinti színházművészetünk problémáit."
Gyurkó Lászlóról van szó, akinek
vállalkozása lényegét Majoros most így
összegezi: „Programja markánsan egy-
értelmű: világnézeti színházat akar, amely a
kortársi magyar dráma középpontba
állításával, kizárólag szocialista szellemi-
ségű műveket mutat be, amely nem gond-
űző kikapcsolódásra, de felelős együtt-
gondolkodásra invitálja közönségét: kö-
zösségi színházat akar, olyan emberek tár-
sulását, akik azonosan gondolkodnak a
világban s a társadalomban lejátszódó
folyamatokról s a szocialista színház hi-
vatásáról: népszínházat akar, amely mon-
danivalóját a színpadi kifejezőeszközök
széles skáláján fogalmazza élményszerű-
vé, amely élő, közvetlen kapcsolatot
kezdeményez a közönséggel..."

A színházi helyzet és a Gyurkó-féle
színházi program ilyetén poentírozásával
csak nem azt akarja Majoros sugallni,
hogy ez idő tájt a magyar színházművé-
szetben teljesen nyoma veszett a színhá-
zak politikai-világnézeti elkötelezettsé-
gének, hogy egyetlen magyar színházban
se játszottak volna „szocialista szel-
lemiségű műveket", hogy nem akadt
volna egyetlen olyan előadás sem, mely a
tartalmatlan, üres szórakozás helyett
együttgondolkodásra invitálta volna a
közönséget, hogy ne született volna meg
a népszínházi gondolat Gyurkó László
előtt más színházi elmékben is? Nem, szó
sincs róla, szerzőnk „tény-szerűen" utal
nemcsak Kazimirra, de Major Tamásra,
majd egy-két amatőr-együttes
„izgalmasan érdekes előadásaira", a
kaposvári és szolnoki színházra is. De
amiképp a Thália Színházat sietve
megfosztotta az „egységes világnézeti-
művészeti elvekre" épülő színház nim-
buszától, úgy Major Tamásról is mind-

járt megjegyzi, hogy munkássága „elszi-
getelt maradt", továbbá az amatőr moz-
galmat is, a kaposváriakat, a szolnokiakat
is elintézi egy-egy sommás félmon-
datban. Igaz, nyilván tényszerűségét
hangsúlyozandó, azt is leírja, hogy a
Huszonötödik Színház tevékenysége sem
volt mentes a „vadhajtásoktól". De hisz
épp itt érhető tetten Majoros fantasztikus
színháztörténészi módszere: végül is az
események ilyetén tálalásával
egyértelműen azt sugallja, hogy a Hu-
szonötödik volt a korszak (netán az egész
felszabadulás utáni időszak ?) egyet-len
igazi politikus színháza. Hogy miért?
Mert íme, programjában ezt vallotta.
Csak míg a többi színházi törekvés ese-
tében természetszerűleg felvetődik a
meghirdetett program és a napi színházi
gyakorlat, az elért eredmények közti
különbség, addig ez a Huszonötödik
vonatkozásában fel se merülhet.

Hogyan is van ez? A Huszonötödik
Színház esetében minden épp fordítva
érvényes? Majorosnak a puszta program
elegendő ahhoz, hogy az együttes törté-
netét a magyar talajról, melyen született
(ezt azért elismeri), mindjárt átemelje az
egyetemes színháztörténetbe, annál is
inkább, mert megállapítja, hogy míg a
hazai színházi szakma képviselőit alig
lehetett látni a Huszonötödik Színház
nézőterén, addig Ljubimovot, Bessont,
Wajdát, Tovsztonogovot és másokat
annál inkább. Mindezek után úgy érzi, föl
se kell vetnie a kérdést, milyenek voltak, mit
értek a színház egyes előadásai. Ol-
vashatunk viszont „Jancsó Miklós mű-
vészetéről", „Szigeti Károly gondolati
plaszticitást és képi fantáziát egyesítő
munkáiról", „Iglódi István rendezői
eszköztárának színpompás gazdagságá-
ról", „Györgyfalvi Katalinnak a nép-tánc
folklorisztikájából merítő munkás-
ságáról", a „nagy tapasztalatokkal ren-
delkező" Mezei Éva színészstúdiójáról,
Jobba Gabi „szuggesztív színészetében"
megnyilvánuló „»protestáló hit« félel-
metes energiáiról" stb. stb. Amiből is
annyi nyilvánvalóan kitűnik, hogy a Hu-
szonötödik Színház törzsgárdáját csupán
hódolat illeti, s nem bírálat; az azonban
aligha derülhet ki, hogyan lett Jobba
Gabi a Tou O igaztalan halálában még oly
lenyűgöző színészi szenvedélyességéből,
melyről a szovjet M. Krimova is elragad-
tatással írt (A remek színészek hazájában,
SZÍNHÁZ 1972/2.), a hetvenes évek
végére már-már merő modorosság, hogy
Iglódi István huszonötödikbeli rendezé-
sei - talán a Cserepes Margit házassága



kivételével -- miért maradtak el korábbi,
nemzeti színházi munkái mögött, hogy
Szigeti Károly miért bizonyult mindvégig
sokkal erőteljesebb koreográfusnak,
semmint színházi rendezőnek, hogy
Gyurkó Lászlónak „a forradalmi cselek-
vés katartikus válaszútjait" vizsgáló da-
rabjai korántsem remekművek, s a Don
Quijote is, mely egyedül bizonyult igazi
művészi és közönségsikernek, nagymér-
tékben Berek Katalin rendezői lelemé-
nyességének, ironikus-játékos interpre-
tációjának köszönhette erejét...

És folytathatnánk a sort. De hisz mi itt
most nem a Huszonötödik Színház
történetét írjuk, ezt Majoros állította
magáról, ám írása enyhén szólva is messze
kanyarodott a proklamált tényszerűségtől.
Sokkal inkább a fel nem ismert színházi
megváltó esetét látja a Huszonötödikben,
melynek mindenek felett való kiválóságát
mintegy hittételként kezeli, s apologetikus
érvelésében csak annyiban érdeklik a
korszak tágabb társadalmi és kulturális
összefüggései, amennyiben azok a
Huszonötödik Színház megszületéséhez
vezettek.

A legkirívóbban a színikritika szerepé-
nek megítélésében látható ez. A Huszon-
ötödik Színház létrejöttét megelőzően még
jut bizonyos pozitív szerep a kriti-
kusoknak, megállapítja például, hogy a
hatvanas évek közepén, mikor „színház-
művészetünk súlyos válságba kerül",
„néhány kritikus" „idejekorán észleli a
problémákat". Később azonban a kritika
nem ismeri fel a Huszonötödik igazi je-
lentőségét. Az „irodalomcertrikusok"

kezdettől fenntartásokkal élnek, az „él-
csapat", mely „az időszak színházi vitáiban
élesen bírálta színjátszásunk fogya-
tékosságait, s amely a hetvenes évek elején
a színházi megújhodás egyik jelentős
tényezőjét látta a Huszonötödik Szín-
házban", a Vörös zsoltárt követően foko-
zatosan „elpártol" a színháztól. A „fordulat"

akkor válik nyilvánvalóvá - írja Majoros -,
amikor a Szőke István rendezte Raszplujev
nagy napját „öles dolgozatokban"
méltatják, míg Gyurkó Kő-míves Kelemenné
balladája című művének Szigeti rendezte
előadását elutasítják, illetve szóra sem
méltatják. Ezt olvashatjuk továbbá:
„Amikor ez a kritika »gyanakvóvá« válik a
Huszonötödik Színház világnézeti
programját illetően, s színpadi kísérleteit
kiüresedni látja - ellenben föltétel nélkül
odacsatlakozik egynémely vidéki
színházhoz, illetve az amatőr
együttesekhez: akkor világossá válik
ideológiai, eszmei »labilitása«, értékka

tegóriáinak steril, olykor nívótlan esz-
teticizmusa" (amit egyébként, mint a cikk
korábbi fejtegetéseiből kiderül, már a
hatvanas évek közepén kirobbant szín-
házi viták idején sejteni lehetett, de csak
itt vált nyilvánvalóvá).

Talán illetlenségnek tűnik, de mégis-
csak fel kell tenni a kérdést: nem lehet-
séges-e, hogy a hetvenes évek közepére a
Huszonötödik Színház egyre kevesebb
művészi intenzitással fogalmazta meg
„világnézeti programját", nem lehetséges-
e, hogy e „színpadi kísérletek" valóban
kiüresedtek vagy legalábbis ennek
veszélye kísértett, nem lehetséges-e, hogy
a Raszpljujev nagy napjáról azért jelentek
meg „öles dolgozatok" - nevezetesen a
SZÍNHAZ 1975/5. számában -, mert
valóban kitűnő előadás volt, s a Kőmíves
Kelemenné balladájáról azért nem, mert az
rossz volt (mint ahogy a Don Ozzjotéról
szintén Gyurkó-darab! --annak idején
ugyancsak „öles dolgozatok" jelentek meg
a SZINHÁZ 1973/4. számában), nem
lehetséges-e, hogy a cikkben említett
vidéki színházakban (Kaposvárott és
Szolnokon) valóban érdemleges
eredmények születtek ez idő tájt, melyek
színházművészetünk kívánatos
megújulása felé mutattak? Végül: nem
lehetséges-e, hogy a kritika manipu-
láltsága helyett inkább Majoros József
manipuláltságáról kellene beszélnünk, aki
valódi összefüggéseiből kiszakítva az
egykori eseményeket, azt a látszatot
igyekszik kelteni, mintha a színikritika és
a szakma „bizonyos" erői a hetvenes évek
közepén összefogtak volna a Hu-
szonötödik ellen?

Példaként idézi Mihályi Gábornak
Grotowski és a magyar „szegény színház" cí-
mű tanulmányát, melyben Mihályi többek
közt rokonságot fedez fel Jancsó Vörös
zsoltára és a Grotowski-féle színház közt,
ami csak „a tartalmi kérdések mel-
lőzésével, illetve »elszínezésével« sike-
rül". Mihályi véleményéről lehet vitat-
kozni, szerintem is lényegi különbség van
Jancsó és Grotowski színházi működése
közt, ám Majorosnak ez az idézet sem az
érdemleges vita miatt fontos, hanem hogy
Mihályi „jó szándékú" törekvése mellett,
aki „baloldali radikalizmussal" gyanúsí-
totta a Huszonötödiket, leírhassa a kö-
vetkezőket: „a széles kritikai és szakmai
közvélemény szerint Gyurkó színháza
»baloldali opportunistának « számít,
amely mindamellett a korszerűség fogal-
mát összetéveszti a »mindenáron külön-
bözni akarás« attitűdjével". Hol, mikor és
ki írt ilyesmit? Itt már rég nem arról

van szó, amit Majoros a cikk bevezető-
jében említ, tudniillik hogy a kortársi
színháztörténet írója mindenképp bizonyos
elfogultsággal adja elő a tényeket, itt
egyszerűen nyoma vész a tényeknek. Már
önmagában az is különös „színház-
történészi" munkamódszer, hogy míg
Gyurkó László idézett megnyilvánulá-
sainak pontos forráshelyét megadja (Esti
Hírlap 1970. augusztus 26., Valóság
1974/4., Inosztrannaja Lityeratura 1976/ 6.
stb.), addig egyetlen idézett kritikát, lapot
sem jelöl meg filológiailag, nem is
beszélve a „célozgatás" és a „beszúrás"

zsurnalisztikailag talán hálás, ám érdemi
polémiában igen kétes értékű alkalma-
zásáról.

Azt hiszem, végre le kell írjam, hogy a
hetvenes évek első felében magam is a
Huszonötödik Színház lelkes hívei közé
tartoztam, a SZÍNHAZ-ban több „öles
dolgozatban" méltattam egy-egy bemu-
tatójukat, a napi sajtóban számtalan kri-
tikát, publicisztikát, riportot közöltem a
színházról. Elkísértem az együttest több
falujáró útján, részt vettem a főváros pe-
remkerületeiben, különböző munkásszál-
lásokon tartott huszonötödik színházi
előadásokon, ott voltam a belgrádi BITEF-
en, mikor a Fényes szeleket, illetve a M--A-
D-A-C-H-ot játszották. Igaz, Majoros
Józseffel egyszer sem találkoztam e
helyeken. Azt sem tudhatom, olvasta-e,
amit írtam. De biztosíthatom ró-la, hogy
ha a Huszonötödik nem kapott volna több
figyelmet és támogatást a kritika részéről,
mint a magam több tucat írása, az se lenne
kevés. (Ugyanebben az időben például a
kaposvári Ahogy tetszik-kel, mely a
születőben levő „új színház" egyik
legmarkánsabb előadása volt, mindössze
két kritika foglalkozott!) De ennél sokkal
több történt. Elegendő-e talán, ha e helyütt
a SZÍNHAZ 1971/1., 2., 6., 1972/2., 8.,
12., 1973/1., 4., 8., 11.,
1974/1., 2., 9., 1975/4., 5., 1976/2., 9., 1977/11.,
6. és 1978/6. számaira hívom fel a
figyelmét ? Vagy idézzem az „irodalom-
centrikus" Hermann Istvánt, aki így „bí-
rálja" a Huszonötödik első bemutatóját:
„Meg kell vallani, hogy a bejelentett
programmal ellentétesen hatott a Gyász
előadása is, hiszen Berek Kati játéka nyo-
mán az ember nemcsak gondolatokat, ha-
nem feszültséget kapott, és ez a feszültség a
közönséget nemcsak gondolatilag kötötte
le, hanem szórakoztatta is"? (Szín-ház
születik, SZÍNHÁZ 1971/1.) Vagy üssem
föl Nánay István kritikáját a Szerelmem,
Elektráról, mely az előadás számos
rendezői és színésztechnikai fogya-



tékosságát kiemeli, de ugyanakkor meg-
állapítja: „A Huszonötödik Színház ha-
tározott profillal rendelkező, a színház-
művészet új lehetőségeivel élő, aktuális
társadalmi kérdéseket boncolgató szín-
ház. Minden tekintetben az évad legiz-
galmasabb előadásait produkálják. Meg-
jegyzéseink a maguk szabta mércéhez
mérendők" ? ( A Huszonötödik Színház és a
Szerelmem, Elektra, SZÍNHÁZ 1972/8.)

De a szinte vég nélkül folytatható
idézgetések helyett maradjunk meg a té-
nyeknél. Tény, hogy a hatvanas évek vé-
gén, hetvenes évek elején, részben az
amatőr mozgalom hatására, új törekvések
jelentek meg válságos időket élő
színházművészetünkben. Ebben a moz-
gásban, mely a hetvenes évek végére va-
lósággal átrajzolta színházművészetünk
térképét, szerepe volt néhány már „beér-
kezett" művész megújulást kereső vál-
lalkozásának (Major Tamás előadásaira,
Latinovits Zoltán két veszprémi rende-
zésére gondolok), szerepe volt a főisko-
láról akkor kikerült több tehetséges ren-
dezőnek és színésznek (Kaposvár és
Szolnok), s igen fontos szerepe volt a
Huszonötödik Színháznak is, mely nem-
csak „szakmai" körökből, hanem a szín-
ház peremvidékeiről is toborozta erőit.
Tény, hogy e törekvések legfőbb közös
jegye, hogy új, korszerűbb színpadi
nyelvet kerestek, a világ változásaira ér-
zékenyebben reagáló színjátszást. Tény,
hogy a kaposváriak és a szolnokiak első-
sorban a klasszikusok újraolvasására he-
lyezték ez idő tájt a hangsúlyt, Gyurkóék
viszont a közvetlenül politikus, közéleti
színházat vallották magukénak. Tény,
hogy az előbbiek a szakma felől, a „pro-
fizmus" felől indultak, hogy megkeressék
a színpadi hitelesség, a színészi termé-
szetesség lehetőségeit, míg a Huszonötö-
dik a legjobb értelemben vett amatöriz-
mustól indult el, hogy megőrizve „az
autonóm művész amatörizmusát" (Al-
mási Miklós), szert tegyen a szükséges
szakmai biztonságra. Tény az is, hogy
épp ebből eredően a hetvenes évek köze-
pén a Huszonötödik Színház bizonyos
alkotói válságba került. Nyilvánvalóvá
vált, hogy az együttesnek legfőbb művé-
szi érdeke integrálni a „profi" szakma
néhány olyan „autonóm művészét", akik
Almási kifejezésével élve megőrizték al-
kotói „amatörizmusukat". A nyitás meg-
történt, így kerültek többek közt Szőke
István, Keserű Ilona és mások a színház-
hoz; az integráció azonban elmaradt. Sőt,
időközben Berek Katalin is megvált a
társulattól (amiről Majoros hallgat), s

voltaképp csak ekkor derült ki, milyen
fontos szerepe volt Bereknek abban,
hogy a Huszonötödik kezdettől színházi
vállalkozásnak bizonyult. A Huszonötö-
dik Színház, mely igaz, igen mostoha,
már-már lehetetlen körülmények közt
dolgozott, ettől kezdve egészen a Déryné
Színházzal való egyesüléséig nem tudott
igazán jelentős, színházművészetünk egé-
sze szempontjából fontos előadást pro-
dukálni. (A Cserepes Margitot említhet-
nénk kivételként, de ezt is inkább két ra-
gyogó színészi alakítás, Törőcsik Marié
és Garas Dezsőé tette nevezetessé, mind-
ketten vendégként léptek fel benne.) A
kritika érzékenyen jelezte, hogy baj van
a Huszonötödik szellemi hatóköré-nek
intenzitásával, hitelességével. Nem egyes
kritikákról és kritikusokról beszélek, hisz
az egyes véleményekben lehetett
ideológiai „labilitás" is, nívótlan
„eszteticizmus" is. Ha azonban a kritika
mint olyan „elpártolt" a színháztól, ahogy
Majoros állítja, akkor feltételezhetően
nem csupán a kritikusokban keresendő a
hiba.

Nem arról van tehát szó, hogy a kritika
a Huszonötödik Színház programját
támadta volna, s a jelen cikknek sem ez a
célja. De a kritikának nem lehet feladata
színházi programok méltatása, s különö-
sen nem, ha a jól hangzó program mű-
vészileg kétes értékű eredményekkel tár-
sul. Magam is Gyurkó Lászlóval együtt
vallom, hogy a színházban „minden min-
dennel összefügg", s hogy az elkötelezett
színháznak nem kiszolgálnia, hanem szol-
gálnia kell a közönséget (Valóság 1974/

4.). Mindebből az is nyilvánvaló, hogy
művészi fogyatékosságokat nem lehet a
közművelődési feladatok hangsúlyozá-
sával eltussolni. A Huszonötödik Szín-
ház igen rokonszenves programmal in-
dult s igen jelentős szerepet játszott a
hetvenes évek magyar színházkultúrájá-
ban. Sokkal jelentősebbet, semhogy
olyasféle apologetikus védőbeszédre len-
ne szüksége, mint amire Majoros József
vállalkozott. Majoros cikke végén a láb-
jegyzet arról tudósít, hogy a jelen publi-
káció „részlet egy színház-monográfiá-
ból". Nem tudni, ez a monográfia a het-
venes évek magyar színházával vagy ki-
mondottan a Huszonötödikkel kíván-e
foglalkozni; mindenesetre jó lenne, ha
nem apologetikus röpirat lenne, hanem -
minden kortársi szubjektivitásával együtt
- tényszerű, színháztörténeti munka.

KOVÁTS FLÓRIÁN

„Legyen ez nyílt
színház! "

Beszélgetés a zalaegerszegi színházról

Az elmúlt év végén építők vették birto-
kukba a zalaegerszegi Megyei Művelő-
dési Központ volt épületét, hogy 1983
őszére otthont adjanak a város új művé-
szeti műhelyének, az ország akkorra hu-
szonhatodik állandó színházának. Az át-
alakítás terveit a Középülettervező Vál-
lalat (KÖZTI) készítette. A tervezőcso-
portot Vajda Ferenc szakfőmérnök irá-
nyította, aki a szakma nemzetközileg is
elismert értője: a Szcenográfusok és Szín-
háztechnikusok Nemzetközi Szervezeté-
nek alelnöke. Beszélgetésünkkor (198o
nyarán) arról tudakozódtam, hogy mi-
lyennek képzelik a tervezők a korszerű
színházi törekvéseknek megfelelő szín-
házi épületet, és miként sikerült ezt meg-
valósítaniuk Zalaegerszegen.

- Mikor hallott először arról, hogy Zala-
egerszegen színház épül, és ebben közre kell
működniök?

- 1979 őszén. A megye illetékes vezetői
fölkeresték a KÖZTI igazgatóját.
Tájékoztatták a színházalapítási szán-
dékról, és kérték a KÖZTI - egy előzetes
intézkedési terv ütemezését figyelembe
vevő - segítségét. Miután a színház volt a
téma, engem is meghívott az igazgatóm
erre a megbeszélésre.

- A z intézkedési terv úgy készült, hogy a
terminusok önöktől függetlenül születtek meg?

- Igen, és azt kell mondanom, hogy
látszólag irreális határidők szerepeltek
benne. Látszólag, mert az eddigi hazai
gyakorlathoz képest irreálisan rövid ha-
táridőket tűztek ki, de ha valóban gyors a
tervezés, ha valóban biztosítani lehet a
kivitelezés elkezdését és a rögzített anya-
gi, dologi és személyi feltételeket, akkor
mégis reálisnak volt mondható a terv.

- Az intézkedési tervben a nyitást 19 82
őszére jelölték meg. ( E z azóta a kivitelezés
elhúzódása miatt 1983-ra változott!) Az Önök
feladata nyilván az első időben volt jelentős,
1979 őszétől kezdve.

- Igen. Úgy volt, hogy 1980 első fél-
évében kell a terveket elkészíteni. Ekkor
megint keveredett a realitás és a majd-
nem elképzelhetetlen.. . Mert elmondták,
hogy nincs még szakmai program.
Egyébként hasonló esetekben azzal kez-


