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Egy színház
és egy rendező
egy évadja

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
első évada összességében sikeresnek
mondható. Ez a kijelentés ugyan ön-
magában igaz, de a sikernek sok össze-
tevője van, s egy évadot önmagában
szemlélni nem célszerű, tehát érdemes
alaposabban elemezni a legfiatalabb ma-
gyar színház működését.

Egy színház igazából nem akkor szü-
letik meg, amikor azt megalapítják vagy
épületét megnyitják, hanem akkor, amikor
a közönsége már magáénak vall-ja. Ez az
állapot rövidebb-hosszabb ide-ig tartó
folyamat eredménye; lehetnek olyan
történelmi-társadalmi konstellációk,
amelyek között ez a folyamat szinte
robbanásszerű gyorsasággal játszódik le,
más esetben - s e mostani alighanem ilyen
- jóval hosszabb időt vesz igény-be. E
folyamat lezajlását a külső körülmények
mellett nagymértékben befolyásolják a
színházon belüli tényezők, a
műsorpolitika, a társulat szervezése és
összekovácsolása, a rendezői kar művészi-
emb eri kvalitásai stb. Egy évadot te-hát
csak egy folyamat részeként szabad és
lehet értékelni.

A zalaegerszegi színház 1983-84-es el-
ső évadját - mint ismeretes - megelőzte
egy úgynevezett előévad, s ez sajátos in-
dulási helyzetet eredményezett. Azok a
szimptómák, amelyek egy új színházat
törvényszerűen jellemeznek, időben el-
húzva, a várhatónál hamarább vagy kés-
leltetve jelentek meg. Az előévadban még
nem volt kész a színház állandó otthona,
így két művelődési házban játszott a
jelenlegi társulat magja. A két játszóhely
ma is fontos helyszíne a szín-háznak, a
kamaraszínházi, illetve a be-avató színházi
produkciók változatlanul ezekben a
művelődési házakban zajlanak. Az első
évadot tehát bizonyos tapasztalatok
birtokában kezdhette el Ruszt József
művészeti irányításával a társulat. A város
közönsége szeretettel és érdeklődéssel, az
új intézmény iránti várakozással fordult a
színház felé, a zömmel fiatal tagokból álló
és már az előző években összeszokott
maroknyi társulat pedig kezdte
kitapogatni, mi az, amire fogékonyak a
zalaegerszegiek,

akiknek ugyan nem volt állandó szín-
házuk, de számos együttest -- többek
között a kaposvárit - hosszú éveken át
rendszeresen vendégül láthattak, így nem
mondható, hogy színházi szempontból
teljesen érintetlen közegben kellett
teátrumot alapítani a zalai dombok közé.

Az első évad azonban sok szempontból
más, nehezebb körülmények között telt,
mint az előévad. Az első kíváncsiskodás
után már nehezebben lehetett
megmozdítani a lakosságot, sokan voltak
olyanok, akik egészséges lokálpat-
riotizmusuktól vezéreltetve egyszer
megtekintették a színházukat, de vagy a.
kínált program, vagy az érdeklődés hiá-
nya, vagy pedig - s valószínűleg ez a
legfontosabb - a színházba járás mint
kulturális szokás és művelődési igény
lassú térhódítása miatt nem váltak még
rendszeres színházlátogatókká. Feltűnő,
hogy - a rendelkezésemre álló informá-
ciók szerint - rendkívül alacsony a város
üzemeiből, gyáraiból színházba járók
száma, s még furcsább az, hogy a város
értelmiségi rétege alig látogatja az elő-
adásokat, Ennek sok oka lehet, s a szín-

ház vezetőinek a második évadra az egyik
legfontosabb feladata épp az kell legyen,
hogy felkutassa ezeket az okokat és
kialakítsa a színház törzsközönségét. A
színház közönségvonzását részben az is
meghatározza, hogy a város lakosságának
negyede iskolás korú, tehát az el-kezdett,
de sem művészi, sem mennyiségi
szempontból korántsem kielégítő beavató
színházi tevékenység, mellyel e
közönségréteget színházértővé kívánják
tenni, csak évek múlva éri el igazán a
hatását, a mostani gyerekekből csak
akkorra nőhet fel a nagy színház törzs-
közönsége.

A színház vezetői, rendezői, társulata
egy úgynevezett poláris népszínházi mo-
dell megvalósítását tűzték ki célul. Ez azt
jelenti, hogy mindenkihez szóló mű-sort
akarnak helyileg sokfelé és stílusában
sokféleképpen megszólaltatni. Ami a
helyi polaritást illeti, a színház öt
helyszínen játszik a városban, valamint -
feladatához híven - teljesíti tájkötele-
zettségeit is. Ez a térbeli szétszórtság
nagyszerű művészi lehetőségeket jelent,
hiszen minden helyszín más és más
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adottságokkal rendelkezik. A
hagyományos terű nagyszínházban kerül:
sor a műsor gerincét adó darabok bemuta-
tására, a háziszínpadon és a
stúdiószínházban lehet kísérleti
produkciókat játszani, a kamaraszínház
üres nagyterme mindenfajta
térelképzelésre, leginkább persze a
térszínházi előadásokra alkalmas, míg a
beavató színháznak helyet adó Ifjúsági és
Úttörő Ház kisléptékű mása a
nagyszínháznak, s inkább a hely szelleme
miatt alkalmasabb a beavató színházi
funkcióra, semmint felszereltsége alapján.
A sok helyszín ugyanakkor rendkívül nagy
terhet ró a színház személyzetére,
elsősorban a műszakiakra, s emellett
nehezíti a színházba járási szokások
kialakítását is, mivel például a nézők egy
része szívesebben megy „a" színházba,
mint a különböző egyéb játszóhelyekre.

Az új színházépület - amelynek végső
átadása kissé elhúzódott, s ez hátrányosan
befolyásolta az évadkezdést is be-lakása
hosszú időt vesz igénybe. Már az évad
közben kellett számos műszaki problémát
pótlólag megoldani, illetve valamiféle
áthidaló megoldással javítgat-ni (fűtés,
akusztika, áthallások stb.). Az előévadhoz
képest jócskán kibővült és heterogén
összetételű társulat összekovácsolása -
Ruszt József egy rádióinterjújára alapozva
- ugyan jóval gyorsabban sikerült, mint.
azt várták, de a homogén, erős együttes
kialakítása még távolról sem befejezett
folyamat. A társulatépítés
eredményességét jelzi, hogy a következő
szezonban lényegében változatlan
összetételben Zalaegerszegen maradt a
társulat, sőt néhány szerepkörben - főleg
fiatalokkal - még erősíteni is tudták az
együttest a színház vezetői. Ám válto-
zatlanul hiányoznak bizonyos szerepkö-
rökben - leginkább például a negyvenes és
annál idősebb férfiak korosztályában - a
színház színészi stílusát meghatározó
egyéniségek.

A színház 1983-84-es szezonjának leg-
több előadásáról a SZÍNHÁZ részletes
elemzést közölt, így csupán a művészi
munka általánosabb vonatkozásairól, il-
letve egy rendező munkásságáról szeret-
nék szólni. A színház tizenhárom bemu-
tatót tartott. Ruszt József rendezte Madách
Imre A z ember tragédiáját (nagy-színház),
Bartók Béla A fából faragott királyfiját
(amely egy előadásban ment a tavalyi
nagy sikerű A csodálatos Mandarinnal) és
Iszaak Babel Húsvét ját (mind-kettő
kamaraszínházban). Gergely László
stúdióelőadásként Samuel Beckett Há

rom alkalmi darabját és a nagyszínpadon
Alekszandr Osztrovszkij Vihar ját vitte
színre. Halasi Imre Katona József Bánk
bánját a beavató színházban, Mándy Iván
Mélyvíz című musicaljét a nagyszínházban
és Csurka István Ki lesz a bá/anya? című
színművét a stúdiószínházban állította
színpadra. Hegyi Árpád Jutocsa szintén
három darabot rendezett: Moliére
Fösvényét a beavató színházban, Kamondy
László Lány az aszfalton című színművét és
Szüle Mihály-Győző László-Bor József-
Vincze Ottó Egy bolond százat csinál című
zenés bohózatát a nagyszínházban. Végül
Merő Béla a nagyszínházban Goldoni A
szerelmesekjét és a kamaraszínházban
Hubay Miklós Túsz-szedőkjét mutatta be.
Eze-ken kívül változatlanul műsoron volt
több-kevesebb rendszerességgel az elő-
évad két sikeres produkciója, a Ruszt
József rendezte Ördögök és a Lakat alá a
lányokkal ! című musical, Halasi Imre
előadása.

Az indulás nehézségeivel küszködő
színház számára rendkívül megerőltető
volt és igen feszített munkatempót köve-
telt ez a bemutatószám. Érthető az el-
képzelés : minél szélesebb és gazdagabb
választékot kínálni a város lakosságának,
ráadásul mint minden kisváros színhá-
zának, a zalaegerszeginek is örök gondja
az, hogy csupán kis szériákat lehet egy-
egy előadásból játszani, tehát több be-
mutatót kell tartania egy ilyen színház-
nak, mint mondjuk a megyei jogú váro-
sainkéinak ahhoz, hogy a különböző
tervelőirányzatoknak eleget tudjon tenni.
Am a bemutatószám növelése egy határon
túl törvényszerűen a minőség romlásával
jár együtt, s egyik-másik zalaegerszegi
produkció sikertelenségé-nél ez az ok sem
zárható ki.

Az évad művészi arculatát és rangját
kétségtelenül Ruszt József rendezései
határozták meg. Bemutatói nemcsak
színházának, hanem az egész magyar
színházi évadnak is kiemelkedő jelentő-
ségű eseményei voltak. Vele ellentétben a
pályakezdő Gergely László két rendezése
szakmai és közönségfogadtatás
szempontjából egyaránt kudarcnak mi-
nősíthető. A többiek különböző fokon és
mértékben egyéni hangjukat, illetve a
színház hierarchiájában és munkameg-
osztásában helyüket kereső, többé-ke-
vésbé megbízható munkát végző rende-
zőknek bizonyultak.

A rendezők foglalkoztatottsága, sok-
oldalú feladatokkal való ellátása arra utal,
hogy a színház vezetői hosszú tá

von szeretnének velük dolgozni, és ren-
dezői egyéniségük formálása éppen úgy
szerepet játszott a repertoár felosztásában,
mint a munkamenetből kényszerűen
adódó feladatvállalás. Mindenkinek mód-
ja volt a nagyszínházban és valamelyik
kisebb helyszínen dolgozni, s mindőjük
találkozhatott klasszikus és mai szerző
művével. (Közbevetőleg: a repertoár ki-
alakítása is a kiegyensúlyozottságra való
törekvést tükrözi, a darabok közül nyolc
magyar szerző műve, kettő-kettő francia,
illetve orosz-szovjet, egy olasz íróé, vagy
más megközelítésben: öt klasszikus, hat
modern és két zenés - egy klasszikusnak
számító és egy könynyed - darab.)
Mindhármójuknak volt sikeres és kevésbé
sikeres munkája. Az előbbi kategóriába
Halasi Imre Csurka-bemutatója, Hegyi
Árpád Jutocsa zenés bohózata és Merő
Béla Hubay-interpretációja, az utóbbiba a
Mélyvíz (Halasi), a Lány az aszfalton
(Hegyi) és - a kritikai visszhangok
alapján - A szerelmesek (Merő) sorolható.

Míg Halasi Imre és Merő Béla többé-
kevésbé eddigi próbálkozásaikhoz ha-
sonló jellegű műveket vittek színre, addig
Hegyi Arpád Jutocsa számára minden
idei munkája az eddig kapott vagy
választott darabjaitól eltérő új feladatot
jelentett. Éppen ezért az ő munkássága
tükrözi leginkább azt a belső műhely jel-
legű művészi munkát, amely jelen pilla-
natban ugyan kockázattal is járhat, de a
későbbiekben a színház egyéni arculatát
adhatja.

*

Hegyi három előadása mindenben kü-
lönbözik egymástól. Más a darabok
műfaja, súlya, a rendezői megközelítés
módja, az előadások stílusa. A beavató
színházban játszott Moliére-mű, a Fösvény
kétarcú előadás. Khell Zsolt a széles, de
kis mélységű színpadot egy stilizáltan
Moliére korát idéző, de lepusztult
környezetet jelző háttérfüggöny-nyel
határolja, és a teret jobboldalt romos
ballusztrádú párkánysorral osztja meg. A
szereplőket Laczó Henriette ugyancsak
stilizáltan korhű, ám kissé el-rajzolt,
nemegyszer szándékoltan ízléstelen
ruhákba öltözteti. Az előadás elején - a
beavató színház gyakorlatának
megfelelően - a játékmesteré a szó, ez-
úttal a darab néhány jelenetét kétféle-
képpen játszatja el a szereplőkkel. Az
egyik variáció hagyományos, merev
Moliére-stílust idéz, a másik olyat, amely
abból indul ki, hogy a látványvilággal



jelzett környezetben az adott szereplők
között mai eszünkkel milyen viszonyok és
milyen hangvétel képzelhető el. Ez utóbbi
megközelítés szerint Harpagon nem
tutyimutyi öreg zsugori, hanem a vagyonát
minden eszközzel megvédő, ereje teljében
levő negyvenes férfi. En-nek megfelelően
a fiatalok is rámenős és küzdelemre kész,
kemény emberek. A koncepció tetszetős,
hiszen ezáltal fel-erősödni látszik a
konfliktus. Miután a párhuzamos
jeleneteket bemutatták a színészek,
eljátsszák az előadást, amely-nek első
jeleneteiben még jól működik a vázolt
koncepció, ám egyre inkább ki-derül, hogy
a darab egésze ellenáll a rendezői
elképzelésnek. A színészek - jó érzékkel -
a darabból bontják ki figurájukat, s a
rendező sem ragaszkodik mereven az
ideájához, ennek következtében az előadás
nagy részében tulajdon-képpen mégis
„hagyományos" Fösvényt látunk -
méghozzá igen jól pergő, jól poentírozott,
a darab mélységeit is fel-színre hozó
előadást. Ez nem kis mérték-ben a
címszerepet játszó Derzsi János-nak
köszönhető, aki erőteljes, a hazai
Harpagon-alakítások jegyeit a maga
figurájába beépítő, ugyanakkor perszifláló,
sodró lendületű teljesítményt nyújt.
Többnyire mellőzi a figura korát jellemző
külsődleges eszközöket, s a fösvénység, a
zsugoriság s az ebből következő
zsarnokság általánosabb vonásait
hangsúlyozza. Az előadás a fiatalok
előadása, az ő igazságuk győzedelmes-
kedik, ez válik hangsúlyossá, éppen ezért
Derzsi alakításában háttérbe szorul a
Harpagon tragédiáját okozó emberi
indítékok lélektanilag árnyalt megmu-
tatása. A szereplők többnyire jól szol-
gálják az előadást, talán csak Császár
Gyöngyi Fruzsinája harsányabb a kelle-
ténél.

Hangsúlyozottan két, nem elsődlegesen
színházi szempont befolyásolhatta a
színházat és a rendezőt akkor, amikor
Kamondy László Lány az aszfalton című
színművét műsorra tűzte. Az író Zala
megye szülötte volt, így érthető és jogos
törekvése a dramaturgiának, hogy
megkísérli a színház repertoárjába illesz-
teni Kamondyt, a drámaírót. Ugyan-akkor
az is érthető, hogy az a rendező-és
művészgeneráció, amely az ötvenes
években született - hasonlóan az előtte
levő generáció ötvenes éveket faggató
törekvéseihez - a maga gyerekkorával, a
hatvanas évekkel nézzen szembe. S
Kamondy egyike volt azoknak az írók-nak,
akik ezt a kort megörökítették,

tehát Hegyi választása kétszeresen is
indokolt. Am szembe kellett volna néz-
nie neki is, a színház vezetésének is azzal
a ténnyel, hogy Kamondy darabjai -
sokkal inkább, mint prózája - nagyon is a
megszületésük korához kötöttek, hiányzik
belőlük az a mélység, ami általánosabb
érvényűvé tehetné e darabok
konfliktusait, vagy az utókor számára e
szélárnyékos időszak lényegi belső
összefüggéseit feltárná. Pillanatképek
ezek a művek, amelyek az ötvenes-
hatvanas évek fordulóján az akkori prob-
lémák felvillantásával a szókimondás, a
megmutatás, a ráismertetés élményét ad-
ták elsősorban a nézőnek, de mára ez az
élmény kihunyt. Maga az író is érezte azt,
hogy hiányzik valami a drámáiból, hiszen
nyilatkozataiban, vallomásaiban többször
is visszatér az a gondolat, hogy az olyan
konszolidálódó kor, mint amilyen a
hatvanas évek eleje volt, nemigen kedvez
a drámai konfliktusok megírásának,
illetve hogy ő sokkal többet élt meg a
valóságból, mint amit a da-rabjaiban meg
tud írni.

A Lány az aszfalton színmű a hatvanas
évekből, készült 1959-63 között
értelmiségi körben játszódik és kettős
konfliktusrendszerre épül. Az egyetemista
korúak és apáik közötti ellentét képezi az
egyik konfliktusréteget, és a
tisztességgel, munkával érvényesülni
akaró és a tisztességtelen eszközöket is
igénybe vevő, kerülő úton, ügyeskedve,
könnyen és gyorsan karriert építő fiatalok
közötti a másikat. A túlbonyolított,
nemegyszer mesterkélt ellentétekkel és
sok mellékszállal zsúfolt cselekmény kö-
zéppontjában Vira áll, akivel minden
szereplő valamilyen formában érzelmi
kapcsolatba és összeütközésbe kerül. At-
tól, hogy a külön-külön életszerű és
többé-kevésbé hiteles sorsok s konflik-
tusok egyetlen figura sorsában összege-
ződnek, a főszereplő alakja és magatar

tása átélhetetlenné, sterillé válik. A da-
rabnak tehát alapvető tartalmi és drama-
turgiai fogyatékosságai vannak, amelyen
erőteljes dramaturgiai-rendezői beavat-
kozással is csak enyhíteni lehetett volna.
Am a színház művészei túlzottan is tisz-
teletben tartották az írói anyagot - le-
számítva a befejezés megváltoztatását,
ugyanis az írói happy enddel szemben az
előadás nyitott végű lett.

A dramaturgiai problémák mellett az
előadás legnagyobb baja az, hogy a lé-
nyegét tekintve kamarahangvételű mű-vet
a nagyszínpadon játszották, ráadásul
olyan stilizált térben, amely lehetetlenné
tette az intim szövegek megszólaltatását.
Khell Zsolt színpadképe egyetlen térbe
zsúfolta egy egyetemi előadó, egy polgári
lakás, egy igazgatói iroda stb. hely-
színeit. A berendezési tárgyak pontosan
idézték fel a kort, de maga a konstrukció
alkalmatlan volt a helyszínek elkülöníté-
sére, a differenciált játékra. A színészek
nem tudtak mit kezdeni a semleges, zeg-
zugos díszlettel, s mivel helyenként a szö-
veg hitele is megkérdőjelezhető, a nagy
játéktérben ténfergésre, indokolatlan sé-
tálgatásra, állandó helyváltoztatásra és
cigarettagyújtásra kényszerültek. A
színészek közül teljesen hiteltelenek ma-
radtak a felnőttek képviselői, mindenek-
előtt Borhy Gergely és Egervári Klára. A
fiatalokat játszók közül viszont Nád-házy
Péter és Vass Péter természetes
viselkedésükkel jórészt feledtetni tudták
figurájuk vázlatosságát. A legnehezebb
feladat a Virát játszó Fekete Gizinek
jutott, aki eszköztelen játékával, intenzív
színészi jelenlétével nagyrészt hitelesí-
tette a főleg dramaturgiai kényszerhely-
zetekben létező „lányt az aszfalton".

A kor hangulatát leginkább - a talán
fölös mennyiségben is megszólaló - zenei
utalások fejezték ki.

Hegyi Arpád Jutocsa legsikeresebb idei
előadása az Egy bolond százat csinál

Kamondy László: Lány az aszfalton (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Fekete Gizi (Vira), Si-
ménfalvy Lajos (Orczy) és Nádházy Péter (Imre) (Vinkovits Sándor felv.)



volt. A zenés bohózat filmként vált is-
mertté, az 1942-ben Martonffy Emil ren-
dezte, Makai Arpád fényképezte filmben
többek között Benkő Gyula, Rajnai Gá-
bor, Latabár Kálmán, Halmai Imre, Mály
Gerő, Bánhidi László, Misoga László,
Egry Márta és Hidvéghy Valéria játszotta
a főbb szerepeket. A gondolatilag nem túl
igényes bohózat szak-mailag-
dramaturgiailag rendkívül pontosan és
profi módon megcsinált darab, amelyet
csak hasonló módon pontosan és profi
szinten szabad előadni ahhoz, hogy a
sokszoros átöltözéses, szerepcserés, a
félreértéseken alapuló történet már-már
abszurd komikuma érvénye-süljön.

A rendező hiba nélkül működteti az
előadást, fölényes biztonsággal adagolja a
poénokat, fergeteges tempót diktál. Az
eredmény: könnyed, ízléses, zeneileg jó
színvonalú, sziporkázó színészi alakí-
tásokkal teli előadás, amely éppen a pon-
tosságával, a helyzetek végletekig való
kijátszatásával képes megteremteni a
könnyed bohózat abszurd felhangjait is.
Ami a legmeglepőbb, az az, hogy a szín-
háznak ez az első olyan zenés produk-
ciója, amelyben élő zenei kíséretet hasz-
nálnak, s bár a színháznak nincs zene-
kara, sőt zenei vezetője vagy korrepetitora
sem, mégis az előadás zeneileg ki-tűnő. A
színpadra feltett alkalmi, össze-verbuvált
zenekar remekül szól, végig részt vesz a
játékban, és kifogástalan összhang alakul
ki a színészek és a zenészek között.

A színészek közül elsősorban Rácz
Tibor és Vass Péter kettőse határozza meg
az előadás színészi hangvételét, tempóját
és stílusát. Kettős szerepükben
ellenállhatatlanul, ugyanakkor mindvégig
mértéktartóan komédiáznak, jól éne-
kelnek, táncolnak, s eltérő színészi egyé-
niségüket is kamatoztatva jól kiegészítik

egymást. Rácz az elegánsabb, a könnye-
debb, Vass a slemilebb. Egyikőjük sem
lazít az előadás alatt, nincs kikacsintás,
nem lépnek ki szerepükből, felvállalják a
műfajból és a darabból következő ma-
gatartást, és ezt olyan következetesen
viszik végig, hogy ettől válik alakításuk
és az egész előadás a legjobb értelemben
vett professzionalista teljesítménnyé.
Méltó partnerük a két amerikai barátnőt
játszó Pap Éva és Füsti Molnár Éva. Csak
azoknak tűnhet meglepetésnek Pap Éva
kirobbanó temperamentumú, elragadó
énekes-táncos alakítása, akik nem
gondolnak a színésznő szegedi pályakez-
désére. Túl azon az elismerésen, ami a
színház vezetőit és rendezőjét illeti, hogy
módot és lehetőséget adtak Pap Évának
komikai vénájának, táncos-énekes tudá-
sának megmutatására, mindenekelőtt ar-
ról kell szólni, hogy a színésznő nemcsak
kitűnően játssza el szerepét, hanem isko-
labemutatót tart abból, hogyan kell és
lehet finom eszközökkel egy vázlatos
figurát gazdagon jellemzett, élő alakká
formálni úgy, hogy közben egy pillanat-
ra se kerüljön kívül a bohózat stiláris és
műfaji keretein. Füsti Molnár Éva (m. v.)
főleg tánctudását és musicalrutinját ka-
matoztatja. Az előadás egyik legkitűnőbb
alakítását Jean, a főlakáj szerepében a
fanyar humorú Herczeg Zsolt nyújtja.

A jó játéklehetőségeket adó dekoratív,
mégis egyszerű díszleteket Khell Zsolt, a
harmincas éveket idéző ruhákat Laczó
Henriette tervezte.

*

A zalaegerszegi Hevesi. Sándor Színház
elkövetkező évada-évadai nem lesznek
könnyebbek az elsőnél. Számos olyan
problémát kell megoldaniuk a színház
vezetőinek, művészeinek, amelyre az első
szezonban nem lehetett sem idejük, sem

módjuk. A poláris népszínházmodell el-
vileg változatlanul életképesnek mutat-
kozik. Am a vonzó és minden réteghez
szóló, ugyanakkor a rendezők és a színé-
szek alkotói vágyának és elképzelései-nek
is megfelelő, de esetenként ezt a
szempontot az előbbi mögé utasító mű-
sorpolitika kialakítása talán a legfonto-
sabb feladat. Nem kisebb ennél az aktív cs
jó kapcsolat megteremtése a közönség és a
színház között. Ennek részeként a színház
azt tervezi, hogy kiszélesíti, rész-ben új
alapokra helyezi a beavató szín-házi
formát. Elképzelhető például az .is, hogy
egy-egy olyan nagy színházi produkciót,
amelyet a diákságnak is szánnak, beavató
színházi keretek között hozná-nak közel a
gyerekekhez, mintegy előkészítve őket a
teljes élmény befogadására. A társulat
összetétele éppen úgy, mint a színház
vonzerejének növelése vagy a belső
műhelymunka élénkítése indokolja, sőt
megköveteli, hogy esetenként továbbra is
vegyenek részt a produkciókban
vendégművészek, színészek és rendezők
egyaránt.

A zalaegerszegi színház már az első
évad - és az előévad - során bizonyított:
önálló arculatát keresve is az ország egyik
olyan színháza, amelynek minden
produkciójára - még a kevésbé sikeresekre
is - figyelni kell.
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