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Kell-e nekünk
Rock Színház?

A Sztárcsinálók huszonhét -
tizenegy vidéki és tizenhat budapesti -
előadását több mint negyvenezren látták.
Miklós Tibornak és Várkonyi Mátyásnak,
a Rock Színház alapítóinak és a rock-
opera szerzőinek nevéhez röpke tizennégy
hó-nap leforgása alatt olyan előadások fű-
ződtek, mint az Evita, a West Side S/oly új
hazai változata az Ódry Színpadon, az

örvényben című musical a győri Kisfaludy
Színházban és a Sztárcsinálók. Á tizennégy
hazai társulatból összeválogatott Rock
Színház születésének nehézségeiről, a
fiatal társulat gondjairól, elképzelései-ről
beszélgettem velük.

- Miért merült fel bennetek a Rock Szín-ház
megalapításának gondolata?

-- Hazai rangot akartunk szerezni egy
olyan műfajnak, amely a rock-opera és a
színház találkozásából született, és amely
iránt nagy az érdeklődés. Vállalkozásunkat
a fiatalok zenéjére, a rockra építettük, és a
közös zenei nyelv segítségével a fiatalság
nagy tömegeit szerettük volna
színházrajongóvá tenni. Előttünk egy zenei
megalapozottságú totális színház
eszményképe lebeg. Olyan szín-házé,
amely szakít a kompromisszumokkal. Aki
a zenés műfajban nem tud énekel-ni,
táncolni, az nem lehet jó színész. A
popzene „kitermelt" egy sor tehetséges
előadót és muzsikust, akik - tekintve, hogy
meglehetősen kicsi a hazai felvevő-piac -
csak tengnek-lengnek. Közülük egyre
többen tűnnek el a süllyesztőben.
Ugyanakkor sok fiatal színésznek szinte
már anyanyelve ez a zene, és alig várják,
hogy megfelelő bizonyítási lehetőséget
kapjanak. Elkezdtünk tehát keresni olyan
zenészeket, akiknek színészi adottságaik
vannak, és olyan fiatal színészeket, akik
tudnak énekelni, táncolni.

Az első perctől kezdve érdeklődtek
vállalkozásunk iránt. A sok-sok tervez-
getés, előkészítő beszélgetés után a Mű-
velődési Minisztériumtól bizonyítási le-
hetőséget kértünk - egyetlen alkalomra. Á
tervünk tetszett, elfogadták, sőt még
kétszázötvenezer forintot is adtak a meg-
valósítására. Az előadásokat az ORI bo-
nyolította le. Nem tudtuk, hogy mire
vállalkoztunk! Tulajdonképpen ketten

„kapartuk össze" a produkciót. Az Evita
című rock-opera bemutatása lényegében
társadalmi munka eredménye. A margit-
szigeti tíz előadásért a közreműködők csak
jelképes összeget kaptak.

- Hogyan született meg a Sztárcsinálók
című rock-opera?

- Nehezen. Minden sokkal bonyolultabb
és hosszadalmasabb volt, mint ahogy
gondoltuk. Á Sztárcsinálók közel ötször
akkora anyagi ráfordítást igényelt, mint az
Evita. Sokszor úgy tűnt: nem lesz az
egészből semmi. De a Művelődési
Minisztérium ezúttal is jó partnernek bi-
zonyult, s a KISZ KB és az Állami Ifjú-
sági Bizottság is szívügyének tekintette a
színház sorsát. Az ő közvetítésükkel végül
is sikerült megszereznünk a Pénzügy-
minisztérium támogatását és az előadási
engedélyt. Garanciát vállalt értünk a győri
Tanács, és a Kisfaludy Színháznak is
sokat köszönhetünk. Írtuk a darabot, le-
kötöttük a színészeket, és közben azt sem
tudtuk, színre kerül-e egyáltalán rock-
operánk. Július elején tudtunk elő-szőr
próbálni, s 25-én már megtartottuk a
premiert. A közreműködőknek viszonylag
tisztességes nyári gázsit fizettünk, igaz, a
nálunk szokásos nyári szín-házi munka
sokszorosáért. De szívesen dolgoztak. A
nagyjából azonos érdeklődésű emberekből
nagyszerű közösség alakult ki. Mindenki
ugyanazért a célért dolgozott, szinte
fanatikus hittel.
 Milyen további elképzeléseitek vannak?
 A színházunk így, ebben az »egy-

nyári" formában nem működhet tovább. A
társulatot már csak úgy tarthatjuk együtt,
ha állandó tevékenységet biztosítunk
számára. Most már csak rendszeres,
tudatos képzéssel és közösségi munkával
léphetünk előbbre. Új színház létesítésére
vajmi kevés reményünk van, de
elképzeléseinkhez megtaláltuk a modellt.
Ahogy a győri Kisfaludy Színház otthont
adott a Markó Iván vezette Győri
Balettnek, úgy szeretnénk mi is ön-álló
szekcióként csatlakozni valamelyik
színházi társulathoz. Természetesen meg-
őriznénk önállóságunkat, s határozottan
járnánk tovább megkezdett utunkat. Két
darabot játszanánk rendszeresen, egészen
addig, amíg van rá közönség. Ez a nyári
példa alapján évente legalább száz-száz
előadást jelentene.

Ennek a színháznak a fővárosban van a
legnagyobb vonzásköre. De mi mégsem
csak Budapesten akarnánk játszani.
Gyakran járnánk az országot. Szín-házunk
széles tömegeket szeretne meg-mozgatni.
A zene segítségével mindenki

könnyebben azonosulhatna a mondani-
valóval. Tulajdonképpen jó értelemben
vett népszínháznak is kellene lennünk.
Sokat tanultunk már eddigi kudarcaink-
hól is. A Minisztérium és az ifjúsági szer-
vezetek keresik a lehető legjobb megol-
dást. Türelmet kértek tőlünk. Bízunk
benne, hogy lesz állandó színházunk.
 Es ha mégsem?
- Nem is tudom... Túl sokat áldoztunk

mi már ezért a színházért. Ha mégis
negatív döntés születne, bár őszintén
szólva ezt nem hiszem, akkor is tovább
küzdenénk. Sajnos, nagyon megy az idő.
Most még pezsgés van a színház körül,
mindenki akarja, segíti. De ha ez a pezs-
gés abbamarad. .. Emlékszem, a Petőfi
Színház megszűnésével hosszú évekre
háttérbe került a musical ügye. Á mi
kudarcunk az egész műfajt visszavetné.
Pedig erre a műfajra szükség van. Igényli a
közönség, és igénylik a színészek.
Mindenesetre reménykedünk.

A Rock Színház további sorsának vár-
ható alakulásáról, működésének lehető-
ségeiről volt szó azon a beszélgetésen is,
amelyen Müllner Jenőné, az ÁIB titkár-
ságának nevelési osztályvezetője, Har-
sányi László, a KISZ KB kulturális osz-
tályának vezetője és Rigó László, a Mű-
velődési Minisztérium színházi osztályá-
nak vezetője vett részt.
 Véleményük szerint szükség van-e ma

Magyarországon Rock Színházra?
Müllner Jenóné: Feltétlenül. Ez a fajta

színház segítené a fiatalok műsorválasz-
tását, a kibővült szabad idő hasznosabb és
színvonalasabb eltöltését. Kielégítené ze-
nei igényeiket, s közben az egyéb szín-
házi előadásokat is megkedveltetné velük.
Egy ilyen típusú kezdeményezés fel-
karolása ifjúságpolitikai szempontból is
fontos. A Rock Színház a fiatalok szín-
háza lehetne. A színház létét már önma-
gában is igazolja a kísérleti időszakban
mutatkozó közönségsiker.

Harsányi László: A kérdésre egyszerű a
válasz: igen. Ez a műfaj már régen
megérett arra, hogy hivatalosan is átlépje
a korlátait. A mai populáris zene óriási
népszerűségnek örvend, a közönség
igényli ezt a zenés műfajt. A fiatal művé-
szek között sok olyan tehetséges, vállal-
kozó kedvű ember akad, akik tenni akar-
nak valamit, akik vállalják is a terheket.
Nem nyújtják állandóan a tenyerüket,
hanem először bizonyítanak, s csak az-
után kérnek.



Rigó László: Á Rock Színházra szükség
van. Ekkora közönségigény alól nem
vonhatja ki magát a színház. Most először
jelentkezett egy olyan tehetséges
alkotógárda, amelyik megfelelő művészi
színvonalú színházat tudna létrehozni.
Vállalkozásuknak szűkebb színházi szak-
mai szempontból is jelentősége volna. A
Rock Színház léte, formanyelve, esz-
tétikuma visszahatna a hagyományos
zenés színházakra. És amiről ritkán szok-
tunk beszélni: nagyon is ráférne a magyar
színésztársadalomra, főleg a fiatalokra,
egy olyan képzési forma, amelynek
segítségével sokoldalúbb, mozogni, tán-
colni, énekelni, beszélni jobban tudó szí-
nészek kerülnének ki a főiskoláról. Á
Rock Színház létrejötte ezt is maga után
vonhatná.

- Miben látják a Sztárcsinálók értékeit,
jelentőségét

Harsányi László: A nehéz körülmények
ellenére is színvonalas előadás született. A
színészek lelkesedése, hite valósággal
átragadt a nézőkre, s ettől vált forró
hangulatúvá az általam látott két előadás.
Régóta hiányoljuk már: hol van-nak a
bátor kezdemenyezések, az igazi
áldozatvállalások ? Aki látta a
Sztárcsinálókat, az rátalálhatott.

Rigó László: A napi tizenkét-tizenöt
órai elképesztő munkával létrejött Sztár-

csinálók az Evitához képest határozott
előrelépést jelent. A meglepően érett, ki-
munkált, biztos alapokon álló produkció-
nak megvolt a gondolati-zenei íve, belső
ritmusa. A rock-opera úgy vetette föl a ma
annyira fontos generációs problémákat,
hogy közben kerülte az olcsó, közhelyes
megoldásokat, az ellentétek élezését, s a
hangsúlyt a váltás természetességére he-
lyezte. Elutasította a manipulációs törek-
véseket, és határozottan kiállt az emberi
tisztaság, a morális értékek, a jó hagyo-
mányőrzés mellett. Persze azért bizonyos
hiányosságok is kiütköztek. Látszott, hogy
ez egy nagyon betanított, egyetlen
produkcióra összeállt társulat. Rájuk fér
ne még a folyamatos és alapos képzés.
Néhány figyelemre méltó színészi alakítás
mellett föltűnt egy tehetséges zenei ren-
dező: Kovácsi János.

Müllner Jenőné : Az az érzésem, hogy
egy példamutató színházi műhely jött
létre. Igazolja azt, hogy ha valamit öröm-
mel csinálunk, akkor saját magunkon is
túl tudunk tenni. Jó lenne, ha a társulat
úgy fejlődne, hogy a folyamatos, hagyo-
mányos színházi munkarendben is meg-
találná az örömét, megtartaná lelkesedé-
sét. Ehhez kell segítséget adni nekik,

Létrejöhet-e a mai viszonyok között egy
új színház

Rigó László : Különös, hogy ebben a
nagyon szorító, nagy körültekintést és
tervszerű munkát igénylő gazdasági és
pénzügyi helyzetben megnőtt a színház-
alapítási kedv. Véleményem szerint a
színházalapításhoz először is szándék és
jó koncepció kell. Ha ez megvan, akkor
támogatni kell a szándékot. Szabolcs-
Szatmár megye a nehéz gazdasági viszo-
nyok között, jelentős központi támoga-
tással létrehozta a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színházat. Sem az állami, sem
a társadalmi szervek nem vitatták ennek a
jogosságát. A másik példa a Győri Balett
esete. A. sok tehetséges fiatal mű-vész
Markó Iván vezetésével, rendkívül
gyorsan kivívta magának a jogot, hogy
egy színház önálló tagozataként működ-
jön. Ebben az ötéves tervben megalakult
a nyíregyházi színház, a veszprémi
gyermektagozat, a pécsi önálló bábtago-
zat, a közeljövőben létrejön a zalaeger-
szegi színház is, és kiterjesztett műkö-
déssel önállósult a Játékszín.

- Mi lesz tehát a Rock Színházzal

Rigó László : Elméletileg három lehe-
tőség között válogathatunk. Önálló szín-
házat csak akkor hozhatnánk létre Buda-
pesten, ha egy másik színházi társulat he-
lyére költözne az együttes. Jelenleg
ugyanis nincs olyan üres színházépület,
ahol játszhatnának. A Rock Színház nagy
lélegzetű vállalkozás, a kívánatos
költségvetést lehetetlen biztosítani szá-
mára. Tehát új színházi alakulat létreho-
zása irreális, ésszerűtlen lenne. Reáli-
sabbnak tűnik több társadalmi és állami
szerv közös összefogásával és támogatásá-
val egyfajta befogadó színház kialakítása.
A társulat például működhetne egy mű-
velődési központban vagy egy már meg-
lévő színházi alakulat tagozataként. Bár a
helyiséghiány itt is gondot jelentene. A
harmadik s egyben legcélszerűbb meg-
oldás az lenne, ha a Rock Színház egy
országos hatáskörű, több tagozatú buda-
pesti színház fiókjaként működne, kicsit a
győri mintára. A társulat megtarthatná
önállóságát, megnőne a színészek bizton-
ságérzete, lehetőség nyílna a harmoniku-
sabb művészi kísérletező munkára, és az
utánpótlásképzés is tervszerűbb lehetne.
Természetesen a Rock Színház előadásait a
helynek megfelelően kellene kialakítani.
Év közben kisebb, úgynevezett ka-
maradarabokat játszhatnának, nyaranta
pedig egy-egy nagyobb produkcióval az
ország különböző szabadtéri színpadjain
léphetnének fel. A Rock Színház tehát

részben utazószínház lenne. De előadá-
sait szabad napokon például a fővárosi
Nagycirkuszban vagy az új Sportcsar-
nokban is tarthatná. Most éppen ennek a
harmadik lehetőségnek a megvalósításán
dolgozunk.

Harsányi László: Szívem szerint én is a
harmadik lehetőségre szavaznék. Ugyan-
akkor lelkiismeret-furdalásom is van. Fél-
tem ezt a jelenleg még egymásban hinni
tudó, de mivel tétlenségre vannak
kárhoztatva, az idők folyamán lassan-
lassan szét-eső lelkes, fiatal társulatot.
Kicsit én is adósuknak érzem magam.
Ők már bizonyítottak. A Sztárcsinálókat

még legalább száz alkalommal elő lehetne
adni. Meg-vannak a díszletek, a jelmezek,
megvan minden. A darab készen áll az
újabb be-mutatóra. Tudom, hogy az új
Sportcsarnok, de mások is kötnének
velük szerződést. Csak éppen a jogi
személy hiányzik. Éppen azért, amíg
nincs végleges megoldás, én nem vetném
el az átmeneti jellegű második
lehetőséget sem. A KISZ szívesen
vállalja a segítőtárs, a támogató szerepét.

Müllner Jenőné: Nekem is a harmadik
változat tetszik a legjobban. De addig is,
azt hiszem, semmi akadálya sincs, hogy
például a Játékszín megbízza a társulatot a
Sztárcsinálók bemutatásával legalább né-
hány előadás erejéig. Talán a színházak is
megértőek lennének, s elengednék szí-
nészeiket erre a néhány fellépésre.

Rigó László: Pillanatnyilag a Játék-
színnel, a Népszínházzal és másokkal is
tárgyalunk a mielőbbi végleges megoldás
érdekében. De időpontot még nem tud-
nék mondani...

Helyreigazítás

Az 1981. októberi számunk Verejtékes
szórakoztatás című cikkében a szentendrei
Mukányi előadás szereplői között tévesen
szerepelt Rátonyi Hajnalka neve. A
művésznő nem volt a produkció
résztvevője. A hibás köz-lésért elnézést
kérünk.


