
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-



négyszemközt
dődik a tervezés, hogy kérünk egy szak-
mai vagy funkcionális programot, amely-
ben rögzítik a társulat létszámától kezdve
azt, hogy mit játszanak majd és hogyan;
mekkora az előadásszám helyben és vidé-
ken; vendégjátékokkal lehet-e számolni és
így tovább... Ákkor becsülettel
megmondták, hogy ez nincs. Arra már
nem emlékszem, hogy ők kérték vagy az
igazgatóm ajánlotta-e föl, hogy közre-
működünk ennek a szakmai programnak
az összeállításában.

-- Ez szokásos dolog?
- Ha megkérnek, akkor természetesen

részt veszünk ebben az előkészítő tevé-
kenységben is, mert könnyít a helyzetün-
kön. Egyrészt befolyásolni tudjuk a
programot korábbi ismereteink alapján,
másrészt mindjárt az elején megismerke-
dünk azokkal a szempontokkal, amelyeket
a tervezés során amúgy is figyelembe kell
vennünk. Tehát nem egy kész program
után kell már vitatkozni és azt össze-vetni
a lehetőségekkel...

- ... és korrigáltatni a szakmai szem-
pontok szerint...

- Nem is a szakmai szempontokról,
hanem inkább arról van szó, hogy itt egy
meglevő épületben kell a színházat létre-
hozni. Tehát elképzelhető - mondjuk egy
harmadik személy részéről - olyan
szakmai program is, amely önmagában
korrekt - mondjuk egy színházi üzemel-
tetést föltételezve - de ha nem figyel oda a
helyi adottságokra, akkor lehet, hogy
egyszerűen nem fér bele az épületbe. Nem
lehet megvalósítani, és akkor elkezdődik
az alkudozás. Mindez jelentős idő-
veszteséget okozhat, mert egy elfogadott,
jóváhagyott szakmai programot kell
megkérdőjelezni, újra tárgyalni, vitatni,
hozzáidomítani az épülethez. Ha viszont
részt tudunk venni az előkészítésben - és
ismerjük az épületet -, akkor ez azt jelenti,
hogy rögtön közelíteni tudjuk az
adottságokat és az elképzeléseket. Vagyis
reálisabbá válhat a szakmai program is.
Arról nem beszélve, hogy jó néhány
színház rekonstrukcióját terveztük már,
tehát tudjuk, hogy hol várhatók kritikus
pontok egy ilyen átalakításnál.

-Milyen stációi voltak a szakmai program
készítésének?

- A felkérés után röviddel egy a Kul-
turális Minisztériumban rendezett érte-
kezleten kezdődött cl az eszmecsere. Itt
hallottam először az elképzeléseket. Azt,
hogy prózai színház lenne, hogy körülbe-
lül milyen nagyságrenddel működne.
Akkor a veszprémi Petőfi Színház mintáját
említették. Ez a nagyságrend száz-száz-

húsz fős társulatot jelent, műszakiakkal,
gazdaságiakkal együtt természetesen.
Alapvetően prózai rendeltetésű színházról
lenne szó, nem kizárva persze a zenés
kíséret lehetőségét. Számolni kell azzal is,
hogy változatlanul lesznek vendégjátékok:
a kaposváriakkal is megmarad a
kapcsolat, és budapesti színházakat is
fogadnának, de szóba került a városban
már kialakult és hírnévre szert tett ama-tőr
mozgalom további támogatása is. Ez volt
az első beszélgetés lényege. Már akkor
fölmerült, hogy ha ez egy újonnan
alakítandó társulat, amelynek a munkájába
föltehetően zömmel fiatalok fognak
bekapcsolódni, akkor valami újszerű
működésre is mód van. Már akkor szóba
került az, hogy a színháznak lehetőleg
mindjárt a működése elején intenzív kap-
csolata legyen a közönséggel, és ne tel-
jenek el évek addig, míg idegen test-ként,
mesterségesen betelepítve a városba nyeri
meg magának a közönséget vagy próbál
kapcsolatot teremteni a helybéliekkel. Már
ezen a beszélgetésen szóba került, hogy
nyílt színházra kellene törekedni. Én
biztos, hogy mondtam, de nem biztos,
hogy én voltam az első, aki ezt kimondta.

A nyílt színház lehetőségeiről csináltam
egy összefoglalást, magamban „Za-
laegerszegi téziseknek" neveztem el. Több
kiindulópontom volt. Az egyik maga a
meglevő épület, amit egyébként ismertem,
mert 196o-ban, építésekor többször is
jártam ott művezetni. Az épület
adottságait olyannak találtam, hogy abból
takarékosan vagy gazdaságosan - hogy
mondjam? - olcsón (nevezzük nevén a
gyereket!) olyan szín-házat csinálni,
amelyik megegyezik a hazai
viszonylatban még uralkodó igényekkel,
egyszerűen nem lehet. Ezek az elvárások
például olyanok, mint a bársony, a csillár
meg ami még „beugrik" mint
jelentéstartalom az ember fejébe, ha a
színház szót hallja. Ebből az épületből egy
ilyen „mutatós", polgári szín-házat
kihozni csak irdatlan pénzek árán lehetne.
Láttam viszont, hogy a meg-levő tereket
lehetne olcsón - és itt az olcsóságon nem
azt értem, hogy silányan és rossz
minőségben, hanem: ész-szerűen és
gazdaságosan - úgy alakítani, hogy jó
színházként funkcionáljanak. Egyszerű
eszközökkel olyanokká kell tenni a
közönségforgalmi tereket, hogy a tartalom
ne az építészet vagy a belsőépítészet
jeleitől, jegyeitől váljék színház-szerűvé,
hanem úgy, hogy az épület és a terek, a
belsőépítészeti kiképzés egy ki

csit közömbös módon, háttérben marad-
jon. De ha nem használjuk a belsőépíté-
szetnek azokat a díszítőelemeit, amelyek
a nézőket a régi módon stimulálják a
színházi hangulatra - vagyis a hétköz-
napihoz képest egy emelkedettebb han-
gulatra -, akkor ezt valamivel pótolni
kell. Erre a stimulációra szükség van. Én
azt mondom, hogy akkor ezt színházi
eszközökkel kell létrehozni. Például úgy,
hogy kihozzuk akár már a közönséget
fogadó ruhatári előcsarnokba vagy az el-
ső emeleti előtérbe vagy különösen a má-
sodik emeleti próbaterembe - a stúdió-
terembe - azokat az elemeket, amelyeket
a színház nap mint nap használ, de a
közönség számára eddig csak színpadon
jelentek meg és ezért misztikusak és tá-
voliak. De ha ezek a közelébe kerülnek,
akkor ettől egy laikus mindig egy kicsit
izgalomba jön. Á színházi atmoszféra
megfogja. Gondolom, hogy ezekben a
terekben ki lehet kosztümöket állítani;
vagy ki lehet tenni plakátokat, az elő-
adáshoz kapcsolódó könyveket vagy gra-
fikákat is, archív anyagot az adott téma-
körben vagy képzőművészeti alkotásokat.
Ami amellett, hogy nem mesterkélt, hogy
az előbbi értelemben nem „polgári
jellegű" és nem költséges, még azzal az
óriási előnnyel is jár, hogy erkölcsileg
nem avul el. A közömbös háttér meg-
marad, és az erkölcsileg avuló tárgyakat
egyszerűen cserélni lehet, azaz így min-
dig aktuális légkör veheti körül a nézőt,
aki ezekben a terekben jön-megy, akár az
előadás szünetében, akár utána vagy
napközben. Ehhez képest csupán egy kis
lépés volt az, hogy ezek a terek legyenek
arra is alkalmasak, hogy a szín-
házkultúrát az eddigiekhez képest egyéb
csatornákon is közvetítsék a közönség-
nek. Vagyis ne csak azt az egyetlen lehe-
tőséget használja ki a társulat, a színház,
hogy hatkor vagy fél hétkor kinyitja a
kaput, megtartja az előadást kilencig, fél
tízig, tízig. Utána pedig eloltják a villa-
nyokat, bezárják a kapukat és hazamen-
nek. Ez a mód azon túl, hogy gazdaság-
talan, hisz az épület nincs kihasználva,
még akadályozza is a közönséggel való
közvetlen kapcsolatot. Ezért azt mondtuk,
hogy akkor legyen ez „nyílt szín-ház"

abban az értelemben is, hogy ezeket a
tereket úgy formáljuk és úgy használjuk,
hogy ne csak az előadás alatt legye-nek
nyitva és álljanak a közönség rendel-
kezésére, hanem akár reggeltől estig.
Mindez szakmai programmá vált, miután
közösen rögzítettük ezeket az elveket. A
főbejárattól balra például szerepel a



tervben egy terem, ahol olyan klubot
lehetne csinálni, amely állandóan nyitva
van, és a könyvtár, a klub és a színházi
társalgó között álló funkciót tölt be.
Esetleg mindegyiket együtt. Könyvek,
folyóiratok, színházi tárgyú irodalom
(drámairodalom, kritika stb.), hangsza-
lagok, képmagnó állhat rendelkezésre. Az
érdeklődők pedig bármikor bemehetnek,
mint egy nyilvános könyvtárba. Ott ezeket
az anyagokat kikölcsönözhetik, vagy
ülhetnek és olvasgathatják. Beszélgetéseket
lehet folytatni, vagy meg lehet hívni egy
színházi kritikust, esetleg más színházi
embereket is egy-egy találkozóra.

- Ebből a szempontból egy újfajta színházi
magatartásra lesz szükség Zalaegerszegen.
Nem azt mondom, hogy ez az elképzelés
szemben áll a mai színházak gyakorlatával -
nem akarok ilyenfajta vitába keveredni -, de
egészen biztos, hogy a szokásos hazai szín-
játszási kultúrától eltérő dolgokat javasol. Ez a
színházi szakemberek elgondolásaival
mennyire egyező elképzelés?

- Az volna jó, ha már lenne olyan
színházi ember, akiről tudjuk, hogy Za-
laegerszegen fog dolgozni. De azért el-
mondom, hogy nem az én fejemből pat-
tant ki ez a szikra. Főleg külföldi szak-
emberekkel beszélgettem erről, bár oly-
kor hazai partnerek is akadtak. Én részt
veszek egy nemzetközi szervezet munká-
jában, így módomban van figyelemmel
kísérni a máshol érvényesülő tendenciá-
kat. Így például ez a „nyílt színház" dolog,
ha nem is ilyen formában, de sok helyütt
gyakorlat már. Az, hogy az egész
épületben mód van játékra, Besson szín-
házában például az NDK-ban, Berlinben,
már évekkel ezelőtt megvalósult. Szajna
pedig egy olyan előadást is rendezett már
- szintén évekkel ezelőtt - Lengyel-
országban, melyben a közönséget úgy
aktivizálja érkezésekor, hogy az előcsar-
nokban létrára felállítja a művészét. És így
tovább. Ezek ismert dolgok, lassan
szokássá, elfogadottá válnak. Egy tavalyi
prágai kollokviumon az egyik szovjet
építész vetette föl azt a kérdést, hogy
miként beszélhetünk gazdaságos szín-
házépületről, amikor az épület közön-
ségforgalmi tereit csak egy rövid nap-
szakban használják. Nem kapott rá vá-
laszt, bár a vita során többen érintették ezt
a gondolatot. A kérdés bennem is
megmaradt. A jelenlegi lehetőség mon-
datta ki velem ebben a választ.

- Segített ebben az is, hogy az épületnek
eredetileg művelődési otthoni hagyományai von

tak, amit nem lehet egy vonással kitörölni az
emberekből?

- Éppen ezért mondtam az előbb, hogy
sok tényező rendkívül szerencsésen
találkozott - én így érzem - ennél a
zalaegerszegi feladatnál. Mert egyrészt az
épület olyan, amilyen, és arra predesz-
tinálja jövőbeni használóit, amire az
eddigiekben utaltam. A másik előzmény
az, hogy erős hagyománya van az amatőr
színjátszásnak, van „profi" színjátszás a
kaposváriak és más színházak vendég-
játékaképpen, és folyik egy kísérlet is,
amiről tudok ugyan, bár részleteiben nem
ismerem: a színházi nevelési kísérlet.
Ezek a körülmények és az, hogy olcsón
kellett ebből az épületből színházat
csinálni, hogy rögtön az elején sikerült
kedvező kapcsolatot teremteni a partne-
rekkel, közreműködőkkel, mind-mind az
általunk kialakított koncepciót erősí-
tették. Ebből - azt hiszem - nemcsak
Zalaegerszegen és az országban, hanem az
országhatárokon túl is figyelmet érdemlő
kísérlet lehet.
 A színházkultúra nemcsak azt jelenti,

hogy vannak előadások, amiket meg kell nézni
és nevetni kell vagy sírni utánuk, hanem egé-
szen nyilvánvaló, hogy maga a színházi elő-
adás közéleti esemény is egy ilyen kisvárosban.

- Persze, de nem csak a kisvárosokban.
Ez általános. Ismert dolog, hogy sokkal
szélesebb a színház hatása a társadalmi és
kulturális életre, mint ami következne a
tényleges színházlátogatók számából.
Mert egy csomó ember, aki mondjuk nem
jár rendszeresen színházba - és talán
magunkat is ide sorolhatjuk - olyan da-
rabokról is értesül, és állást foglal, amit
meg sem nézett. A megjelenő informá-
ciók, a kritikák alapján, mások elbeszé-
léséből teheti ezt. Tehát kapcsolat van
mindenképpen. De ha ezt a kapcsolatot
sikerül szervezetté, tudatossá tenni, akkor
ez még szélesebb körű lesz és még
intenzívebben érvényesülhet.
 Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem-

csak mint tervező örült ennek a feladatnak,
hanem mint néző is. A z t is el tudja tehát
gondolni, hogy a Zalaegerszegen létrehozandó
vagy megszülető társulat, szellemi műhely több
lesz, mint egy szokásos előadáscentrikus
társulat.

- Igen. Én kifejezetten bízom benne.
Nemhogy el tudom képzelni, hanem
szeretném is. Ahol csak lehet, ezt mon-
dom és hangoztatom. Olyannyira, hogy
amikor - bár ehhez ugyan végképp sem-mi
közöm - szóba került valamelyik tár-
gyaláson, elmondtam azt a véleményemet,
hogy ha már mi egyetértünk ebben

a koncepcióban, akkor a társulat majdani
vezetőinek kiválasztásánál majdhogynem
föltételként kellene állítani azt, hogy: „mi
ezt az épületet, a környezetet így
formáltuk, ilyen működést képzeltünk el
benne. Ezt szeretnénk. Ebben hiszünk,
ebben bízunk. Akkor vállalja el a szín-
házban a művészeti munkát vagy annak a
vezetését, ha ezzel egyetért és az épületet
ténylegesen is így akarja használni."
Hogy ez mennyire sikerül és mennyire
nem, az persze a jövő kérdése. Én vala-
hogy nagyon hiszek és bízom benne.

 Lát reményt arra, hogy ilyenfajta sze-
mélyiségek akadnak?

Biztos. Kell hogy legyenek. Valami
olyasmit szeretnék vagy remélek Zala-
egerszegen, vagy legalábbis várom, hogy
bekövetkezzék, mint ami bekövetkezett
Pécsett, amikor a Pécsi Balett odament.
Bár ott a környezeti feltételek akkor
semmiben sem változtak. Vagy olyasmire
gondolok, mint amit a Zsámbéki-gene-
ráció csinált Kaposváron, Szolnokon,
Kecskeméten. Zalaegerszegen fordított a
helyzet. Azért fordított, mert' ezeken a
helyeken tulajdonképpen mostoha kö-
rülmények között dolgoztak ezek az em-
berek vagy ezek az áramlatok. Most
mindegy, hogy ennek mi volt a társadalmi
háttere - hogy a fiatalság hozta-e vagy
más - mégis jelentős változásokat, egy
kisebbfajta forradalmat hoztak létre. Nem
voltak tárgyi feltételek, és mégis sikerült.
Ellenpélda is van, mert Győr-ben
megépült az új színház, amitől én
nagyobb hatást vártam. Egy ilyen épület-
ben, az ország évtizedek óta első új szín-
házépületében működő új társulattól én
sokkal nagyobb kisugárzást reméltem.
Csak megkockáztatom azt, hogy éppen
azért nem jött létre ez a hatás, mert talán
az épület túlságosan hagyományos kere-
teket adott nekik, vagy legalábbis ez a
szempont is közrejátszhatott. Be kellett
illeszkedniök abba a sorba, amit a többi
huszon-egynéhány színházunk évek-évti-
zedek óta csinál. Tulajdonképpen egy ré-
gebbi tradíció folytatására kényszerültek.
Egyelőre csak a balett belépése jelent
érezhető mozgást ott. Ezzel szemben
Zalaegerszegen egy összehasonlíthatat-
lanul más épületben - újszerű feltételek
között - egy újszerű felfogással működő
színház számára sokkal nagyobb kisugár-
zási lehetőséget látok, nem is feltétlenül a
színházművészeti, inkább az általános
értelemben vett társadalmi-kulturális,
életben.

- Azok a kapcsolatok, amelyeket Zala-



egerszegen a munka során kialakított, menynyi
biztosítékot adnak ehhez?

- Igen jó a kapcsolat mindazokkal, akik
irányítják ezt a munkát. Önmagában az a
körülmény, hogy élvezzük a vezetők és
közreműködők bizalmát, elég erőt ad
ahhoz, hogy következetesek maradjunk.
Abban is bízom, hogy sikerül érvényt
szerezni az elmondottaknak, hogy a
személyi föltételek megteremtésénél is
valamilyen módon figyelembe veszik
mindezt. Nemcsak abból a szem-pontból,
hogy akik majd birtokukba veszik a
színházat, azok ténylegesen így fogják-e
használni. Talán ezt lesz a legkönnyebb
elérni, mert a fiatalokban megvan a hajlam
és a készség, hogy új-szerűt csináljanak,
és fogékonyak is. Ha pedig fölismerik azt
a lehetőséget, hogy ezzel „ki lehet ugrani",
akkor biztos, hogy élni fognak vele.

- Hogyan kellene ezt a koncepciót átadni a
leendő színházi vezetőknek?

- Az lenne a legjobb, ha abban a pil-
lanatban., amikor megtörtént a kiválasztás
vagy a jelentkezés alapján a természetes
kiválasztódás - nem tudom, mi lesz a
módszer -, le kellene ülni és minél többet
beszélgetni. Hogy bennük is tudatosodjon
mindez. Ezt annak ellenére mondom, hogy
másutt már volt ezen a területen szomorú
tapasztalatom is. El kellene mondani, meg
kellene vitatni, hogy mit gondolunk. Ki
kell próbálni. Lehet, hogy menetközben
változtatni kell. Minden új dologgal
előfordulhat, hogy nem egészen ideális
pályán halad. De éppen azért, mert
viszonylag flexibilisek, mert nem annyira
kötöttek az eszközök, amelyeket
használunk, könnyebben van mód
korrekcióra. Tehát el-képzelhető -- bár
nagyon nem szeretném -, hogy végül
azokra az állvány-rendszerekre, amelyeket
mi most azért terveztünk be, hogy a
környezet mobil legyen és változtatható,
rákerül egy olyan végleges burkolat,
amely „szín-házszerűvé" teszi az
előcsarnokot a hagyományos értelemben.
Nem szeretném, de van erre is lehetőség.
Tehát ha egy konzervatív színházi ember
vagy vezető kerül oda, aki azt mondja,
hogy az nem elég díszes nekem, és inkább
az a fontos, hogy szép legyen az
előcsarnokom... szóval nem képes arra,
hogy ott embereket foglalkoztasson, akik
olyan környezetet teremtenek, amilyet
elképzeltünk, akkor a kényelmesebb utat
választja és azt mondja: húzzatok bársonyt
ezekre a panelokra és maradjon úgy.

Hangulatában persze ez a színház lé

nyegesen kulturáltabb környezet lesz,
mint amilyen volt. Tehát az biztos, hogy
többet fog nyújtani a közönségnek, mint
eddig, de nem biztos, hogy annyit,
amennyit elvárnak. Lehet, hogy lesznek
olyanok, akikben csalódottságot fog kel-
teni: elköltöttünk egy csomó pénzt, két
évig nem volt itt semmi, most végre
kapunk egy társulatot, de azon kívül,
hogy kifestették és leszőnyegezték az
épületet, alig történt valami. Bár a néző-
tér hangulata egészen más lesz, abban
biztos vagyok. Most csak arra gondolok,
hogy a technikai eszközöket már bátrab-
ban megmutatjuk, mint az eddigi szín-
házi terekben. A fényvetőket, hangsu-
gárzókat tudatosan úgy válogatjuk ösz-
sze, úgy tesszük ki és úgy szervezzük az
egészet, hogy - megint csak szakítva a
misztikummal - megmutassuk azokat az
eszközöket, amikre egy színházban a
színjátszáshoz szükség van. A hagyo-
mányosabb nézőtereken ezek általában el
vannak dugva. Persze a technikai igé-
nyek növekedése előbb-utóbb láthatóvá
tette őket. De itt tervezetten, tudatosan
beavatjuk a nézőket. Ha tudják, hogy
világítani kell, akkor láthatják a fény-
forrást is.

- Találkozott Zalaegerszegen ellenzőkkel?

-- Lehet, hogy vannak ilyenek, de
azokban a körökben, amelyekben eddig
forgolódtam, egyértelműen pozitív érzé-
seket tapasztaltam.

- Milyen közönséget remél?

- A közönséget meg lehet és meg kell
nyerni ennek a színháznak. Én azt hiszem
- és ezt mutatják a külföldi példák is -,
hogy érzékeli, megérzi a közönség az
újat. A legutóbbi példák közül a Já-
tékszínnek az irdatlan -, hogy mondjam?
- silány kis nézőteréről nézve is az
Emigránsok az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb hatású előadása számomra.
Tódul a közönség. De ilyen a Vígszín-
ház színpadán az Örkény-emlékest is.
Szóval a közönség érzékenyen és rögtön
reagál arra, ha valami más történik. Ha
ezt a valamit megérzi - mert eljut hozzá a
híre: mondják, beszélik -, akkor meg-érzi
azt is, hogy ez az új az ő részvételével
történik, anélkül nem történhet. És itt jön
az aktivizálódásnak a hallatlan szerepe.
Mert ha ő úgy érzi, hogy ennek az
újszerű színháznak a működtetésében a
maga módján ő is részt vesz - azzal, hogy
eljár valamilyen délutáni rendezvényre
vagy fölkeresi a kiállításokat vagy meg-
hallgat egy lemezt vagy részt vesz egy
beszélgetésen -, akkor gyakori látogató
lesz. Tehát egy kicsit sajátjának is érzi az
épületet. Én azt hiszem, hogy a zalaiak-
ban megvan az ilyenfajta vágy a kiemel-
kedésre, mert enélkül a város hallatlanul
dinamikus fejlődése se volna elképzel-
hető. Nem elég ugyanis egy-két ember
elhatározása ahhoz, hogy megszülessék
valami és a várost gazdagítva életben is
maradjon.

- Remélem, a megfogalmazott lehetőségek
valósággá válnak,

Modellfotó az új zalaegerszegi színházról


