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- A volt Pártközpont épületében, a „Fehér
Házban" beszélgetünk. Hetedik emelet, kilátás
a Dunára. A díszlet gyönyörű, a helyzet mulat-
ságos - színházban érzem magam. Ön kép-
zőművész, díszlettervező. Min dolgozik most?
 Semmin.
 Milyen megrendelés várja?
 Semmilyen.
 Ibsen: A tenger asszonya Pécsett. 1978-

ban - sokan emlékeznek a díszletre: tervezte
Rajk László. Aztán volt a Hrabal-előadás Győr-
ben, a Hamlet ugyanott. Az elefántember a
Pestiben...

 Az volt az utolsó, akkor tiltottak le. És az-
tán semmi.

 Aztán nemrégiben Kárpáti Péter darabja
a Pesti Színházban, most a Stúdió „K" új pro-
dukciója... Lehet, hogy naiv vagyok, de úgy
gondoltam, a rendszerváltással az ön díszlet-
tervezői pályája újabb lendületet kap.

 Nem így történt. A díszlettervezőnek a
partnerség nagyon fontos: csapatban dolgozik.
Elsősorban egy rendezővel. Ha erre nincs mód -
és a letiltásom alatt nem volt -, elszakad-nak a
szálak, a rendezők mást keresnek. Jönnek
újak, akik lehet, hogy jobbak, mint én, lehet,
hogy nem, de mindenképpen szoros
kommunikáció fűzi őket egy-egy rendezőhöz, s
ezt én egyik napról a másikra nem tudom (újra)
megteremteni.

 Ilyen szoros kommunikáció fűzte önt Szi-
kora Jánoshoz. Most van rendezője?

 Most nincs.
 Lát iskolákat, tendenciákat a magyar

díszlettervezésben?

Rajk László (Koncz Zsuzsa felvétele)

- Iskoláknak nem nevezném. Nemigen
szeretem azt az uralkodónak látszó képi vilá-
got, amelyet kisnaturalizmusnak vagy „hóttre-
álnak" mondanék. Ez Kaposvárról indult el an-
nak idején, Pauer Gyulával és másokkal; akkor
természetesen jelentős szerepe volt például az
úgynevezett „kaposváriság" kialakításában.
Emlékezzen vissza, mennyire fontos tényező
volt a hajdani nagy produkciókban a vizualitás
 nemcsak a díszlet. hanem a jelmez is. Az-
tán ez a látvány stílussá merevedett, szimpla
naturalizmussá, s ma már ott tartunk, hogy ha
lbsen nevét kiejtjük a szánkon, Norvégiából kell
hozatni az ősfenyőt. Ez az egyik tendencia.
Megpróbáltam én is a Megáll az idő című
filmben; láttam, hogy tudom, tovább nem
érdekel, soha többet nem csinálom. Jelen van
aztán egyfajta posztmodem
 ez mindent elborítani látszik, a könyvterve-
zéstől az építészetig, a színházban talán Szlá-
vikot említhetném. Ennek is megvan a silány
változata.
 Egyik legutóbbi munkája a Kárpáti Péter-

darabból készült előadás volt, Az út végén a
folyó. A díszlet tetszett, az előadás nem. Úgy
éreztem: a díszlet döntött síkjainak, elrajzolt
arányainak ellene játszik az alapvetően realista
rendezői elképzelés.
 Amikor elolvastam a darabot, megder-

medtem: az utasítás szerint volt ott rekettyés,
stég, kerítés, tanya, folyó, nádas - szóval
semmi „döntött sík", „elrajzolt arány". Ki kellett
találnom valamit; ehhez persze rengeteget be-
szélgettünk Szikorával, és nyilvánvaló volt,
hogy a darabot valamerre „el kell lökni". Aztán
persze egy kevert stílusú díszlet született -
igazi bútorokkal például.

- A rendező személye vagy a darab inspi-
rálja inkább?

-- A darab. Azokkal a rendezőkkel, akik ve-
lem akarnak dolgozni, nemigen ülünk le úgy,
hogy nekik kész koncepciójuk, díszlettervük
van: tényleg a beszélgetésektől függ, hogy fog
kinézni az előadás. Még a letiltásom alatt is
sokszor megkeresett egy-egy rendező, hogy
ötleteket adjak, segítsek.
 Kiesett, tehát vissza kell szállnia a szak-

mába. Van elképzelése arról, hogyan?
-- Teljesen elölről kell kezdenem. Kapcsola-

tot teremteni rendezőkkel, szoros együtt-
működést, ismerni és érteni egymást. Majd-
nem mindenkinek megvan a párja. Nem
könnyű. Azért nem lenne rossz, ha sikerülne,
hisz' végül is díszlettervező volnék.

- Az építészetből is kiesett?
 Építész mindig is voltam, vagyok is.

Bachmannal együtt valószínűleg képviselünk
is valamit ezen a területen, ami ma fontos;
nemcsak építészet ez, hanem installációs épí-
tészet, téralkotás; amit ebben csinálunk, azzal
talán bent vagyunk Európában.
 És ezt most is műveli?
- Házakat sajnos nem építek, mert nincs

megrendelés, kevés ház épül. De most készí-
tettünk a bécsi világkiállításra egy pályamun-
kát. A pályázat címe Hidak a jövőbe; a mi pá-
lyázatunk címe Hazug, mint a híd. A gyökere
pedig Gustav Eiffel története: őt egy időben arra
kényszerítették, hogy hidakat tervezzen, de a
híd mint olyan hazug szerkezet, mert a völgyet
nem átívelni kell, hanem a völgybe le kell
szállni, a folyón meg át kell kelni. Ezért ő
egyszercsak úgy döntött, hogy tervez egy füg-
gőleges hidat, ez az Eiffel-torony. Mindenki azt
hiszi, hogy ez egy torony, pedig nem torony,
hanem függőleges híd. Innen ered a megálla-
pítása: hazug, mint a híd. Ezt csináltuk meg mi
is. Igazi építészeti munka, valóságos tervezés --
egészében pedig tiltakozás a bornírt elkép-
zelések, nemzeti pavilonok, egyebek ellen.
 Nonszensz építészet?
 Valódi tervezői munka. Kivitelezhető,

csak éppen nem hiszem, hogy megrendelnék.
 Más?
 Csináljuk a Na-Ne Galériát. Ennyi.
 Jár színházba?
 Persze.
 És?
 Hogy mit láttam? A múlt héten csapás

csapás után ért. Három olyan előadást láttam,
amelyet rémesnek gondolok, de tudom, hogy
jobbak, mint a mai magyar színházi átlag.
 Amiről mit gondol?
 Milyen szempontból?
 Művészi, anyagi, strukturális szempont-

ból, például.
 A magyar színháznak súlyos traumát kell



átélnie. És ez a súlyos trauma nem az, hogy
nem lesz pénz. Azt ugyanis tudjuk; mindenki
rosszabbul fog élni, maga is, én is. A trauma
az, hogy mindenképpen szükség van egy
struktúraváltásra a színházban, nem lehet, nem
szabad megúszni. Amíg azt várjuk, hogy felülről
most majd egy jobb bácsi, egy jobb
kultuszminiszter veszi kézbe a dolgokat, sem-
mi nem változik. Vége kell, hogy legyen ennek
az állami „testmelegnek"; ez nem azt jelenti,
hogy a színház egészében a piac áldozatául
esik, hanem azt, hogy az állam szerepe hát-
térbe szorul. Ha elfogadjuk azt, hogy demok-
ratizálni kell a kulturális, azon belül a színházi
finanszírozást, akkor el kell fogadnunk azt is,
hogy a pénzt csak választott emberek oszthat-
ják el.

 A központi, állami támogatásra gondol
vagy az önkormányzat által adott pénzre?

 Elsősorban, de nem csak az előbbire. A
színházra jutó pénzt a színházi szakma által
választott emberekből álló testületnek kell el-
osztania. És vállalni mellé a felelősséget: az
egyiknek ennyi, a másiknak annyi „jár". És
nincs tovább gonosz minisztérium. Ez lesz a
trauma.

 Miért? Mert meg fognak szűnni színhá-
zak?

 Nem, ettől nem fognak megszűnni szín-
házak. Attól már inkább, hogy el fognak menni
az emberek, mert nem tudnak megélni. Nem is
a színészek, rendezők, hanem az úgynevezett
színházi háttéripar, a kellékesek, díszítők,
öltöztetők. Őket nem a főiskolán képezik, s ha
ez a színházi háttér felszámolódik, évtizedek-
be kerül, míg újraépül. Dehát... ez van, ezen
nem lehet segíteni.

 Vannak a színházi szakemberek között
olyanok - például Babarczy László -, akik úgy
gondolják, hogy most színházi konjunktúra van,
valamint hogy erőltetett struktúraváltásra
nincsen szükség, csak új színházi formák,
konstrukciók létrejöttére. Morális és szakmai
válság szerinte is van. . .

 Ami azt illeti, közönség még mindig van,
különösen vidéken. Ebben Babarczynak igaza
van. Nyilván szerepe van ebben a válságnak is,
de annak is, hogy ott egy hasonló polgárosodás
zajlik most, mint a század elején, ami-kor a
színházak épültek. Tudja, az viszont igazán
érdekes, hogy azok az emberek, akiket,
remélem, joggal nevezhetek a barátaimnak -
Babarczy is ilyen -, nem nagyon akarják ezt a
struktúraváltást. Azért ez dermesztő, hogy a
színházak legprogresszívebb emberei semmit
nem tettek le az asztalra azzal kapcsolatban,
hogy mit akarnak.

- De letettek: éppen Babarczy is, Székellyel
együtt egy komplett finanszírozási javas-latot.

- A strukturális váltás azonban nem ez,
hanem az, ha az állam és a pénzt felhasználó
intézmény közé beépül egy filter - ez a bizo-
nyos választott szakmai testület -, amely a
pénzt elosztja, szakmai szempontok alapján.

- Kikből állna ez a testület?
 Rengeteg variáció van erre. Közönség-

reprezentáció, intézmények dolgozóinak a
képviselői, kritikusok, színészek, rendezők és
természetesen a kormánynak is egy képviselő-
je, ajánlóként vagy megfigyelőként. Ez nem azt
jelenti, hogy ez egy plusz testület a minisz-
térium színházi főosztálya mellett, hanem ahe-
lyett van, annak tehát meg kell szűnnie. Tiszt-
viselőkre nincsen szükség. Véget kell vetni an-
nak, hogy a pénzt az kapja és osztja tovább,
aki a kultúrából él, és nem az, aki a kultúrát
csinálja. Ami a művészi válságot illeti: egyik
oka biztosan az, hogy a régi, Állami áruház-tí-
pusú előadások helyett mást kell csinálni. A
morális válságról nem sokat tudok, de a helyzet
következményeként el tudom képzelni.
 Mi lenne a struktúraváltás kívánatos

eredménye? Elkülönült profilú színházak? Mű-
vészszínház, kommerciális színház?
 Ez nyilván az igazgatótól függ. Az igaz-

gatókat pedig pályázat alapján kell kiválasztani,
meghatározott időre kinevezni, és a pályázatát
számon kérni rajta. Ha abban művész-
színházat vállal, és arra kapja a pénzt, akkor
abban kapjon szabadkezet. Nagyon fontos,
hogy tiszta szempontrendszer, egyértelmű el-
vek alapján lehessen dönteni, számonkérni. Ha
valaki három évre bizalmat kap, ne lehessen
zaklatni egy év után; ha kiderült, hogy nem
tartja be, amit vállalt, akkor sem. Akkor
legfeljebb mindenki tudja, hogy többször nem
fog pályázatot nyerni. A rizikó kölcsönös: a pá-
lyázóé és a testületé, amely bizalmat szavaz. A
bizalomnak, az adott szónak, a hitelnek megnő
a szerepe, ez elkerülhetetlen; ha nem,
visszatérünk a központi irányításhoz. A rizikó
nemcsak kölcsönös, hanem igen kiterjedt is:
azokra is vonatkozik, akik megválasztják azo-
kat az embereket, akik majd elosztják a pénzt.
A választás révén ők is felelősek: rajtuk múlik,
kikre bízzák a döntést végeredményben a saját
sorsuk felett.
 Jelenti ez azt, hogy a helyi önkormány-

zatok kezéből kikerül a közvetlen döntés?
 Ezek részletkérdések. De ha például va-

laki helyi mecénást, pénzembert szerez, akkor
a megszerzett pénzt automatikusan meg kelle-
ne kapnia az államtól is. Ha tehát Kaposvárott
Babarczy szerez plusz tízmilliót valahonnan,
akkor a neki járó központi támogatáson felül
még tízmilliót kellene kapnia.

- Ez mintha hasonlítana arra, amit Ba-
barczyék szerettek volna: a helyi önkormányzat
által adott összeghez automatikus kulccsal

számítsák ki a központi állami támogatás
összegét...
 Ez történik most, fejkvótának nevezik. -

Az nem ez; abban a helyi önkormányzat által
adott összegnek nincsen szerepe.
 Nem csodálom, hogy ezt épp Kaposvárott

mondják; iszonyatos munkával elérték, hogy
szereti őket a közönség és a helyi önkor-
mányzat. De a támogatást általában nem lehet
az önkormányzatra bízni; már csak azért sem,
mert minden vidéki színház ki akar törni a helyi
körből, s ez természetes. Csakhogy ezt a helyi
önkormányzat érthetően nem szívesen finan-
szírozza. Teljesen normális dolognak tartom,
ha a finanszírozás alapja - mint a világon
majdnem mindenütt - egy központi támogatás,
amit a férőhelyek alapján számítanak ki. És
erre épül a pályázati rendszer, a helyi tá-
mogatás és így tovább...
 Nem tudom, mennyire kísérte figyelemmel

az elmúlt időszakban a pályázatokat. Számos
félsiker és kudarc késztette legutóbb a
színházi kuratóriumot - ez pedig szakmai tes-
tület - arra a javaslatra, hogy a Thália Színház
igazgatói posztjára ne írjanak ki pályázatot,
hanem adják oda a legalkalmasabbnak látszó
embernek. Más kérdés, hogy a kuratórium ja-
vaslatát semmibe vették, az állást kiírták, s aki
a legalkalmasabb, valószínűleg nem fog pá-
lyázni. A pályázatokból éppen azoknak van
elegük, akik alkalmasak a színházvezetésre.
 Erre csak azt tudom mondani, hogy amíg

a szakma nem „kapja össze" magát, nem áll
talpra, addig senki ne várja, hogy magától ja-
vulni fog a helyzet. Megértem, hogy számos
rossz tapasztalat rontja az emberek kedvét, de
mégsem lehet kisdedóvót játszani. Pályázni
kell - vagy ha nem, lehet sírni, hogy megint
marhák vezetik a színházakat, mert az alkal-
mas emberek nem pályáztak. Ez is a trauma
része. Tessék tudomásul venni: nem lehet arra
várni, hogy jöjjön egy jobb kultuszminiszter, aki
majd egy kicsivel jobb színigazgatókat fog ki-
nevezni. Ma más a helyzet, mint akkor volt,
amikor ezek a rossz tapasztalatok összegyűl-
tek. Nem feltétlenül jobb, csak más. Van vá-
lasztott, legitim s a csuda tudja, még milyen
kormány, ül, mint az iszap, nem csinál semmit.
De a szakma lépéshelyzetben van, hát tessék
lépni. Egy teljes éve van a szakmának arra,
hogy fellázadjon, létrehozza a maga igazi
szövetségét, igazi kamaráját, igazi érdekvédel-
mi szervezetét.
 Mi történik, ha a szakma megmozdul és

holnap azt mondja: tessék, felálltak az érdek-
védelmi szervezeteink, felállt a kuratóriumunk.
Mitől köteles tudomásul venni például
Demszky Gábor, hogy a pénzt nem az ő kultu-
rális vezetője, hanem ez a testület fogja elosz-
tani, minőségi szempontok alapján?



 Ez a politikacsinálók feladata. Ezt kell az

SZDSZ-nek elérnie. Ha az MDF-nek egy csöpp

esze lenne, már régen ezt csinálná. és

egyszerre szabadulna meg a pénzelosztás

gondjától és felelősségétől. Ehelyett veszett

tempóban centralizál. Ami az SZDSZ-t illeti,

most készül egy vitaanyag, amely területen-

ként áttekinti a kulturális életet és a finanszí-

rozást.

 A koncepció lényege tehát az, hogy az

állam csak pénzt ad, de minden döntésből ki-
vonul.

 Pontosan. Ki kell vonulnia. Szerintünk az
a jó kultuszminiszter, aki arra hajt, hogy
megszűnjön az állása. Ez az állam kivonulá-
sának végpontja.

 Mi az SZDSZ álláspontja a kultúrára for-

ditandó támogatással kapcsolatban? Százaléka

a költségvetésnek vagy meghatározott összeg?
 Nem értek hozzá, én el tudom fogadni a

százalékot. Egyelőre az is jó lenne, ha át tud-
nánk tekinteni, hogy most mennyi jut a kultú-
rára.

 Ez talán nem lehet nagyon nehéz: a

vaskos költségvetési tervezetben meg kellene

nézni a megfelelő rubrikát...
 Hát persze - ha az igaz lenne, vagy abból

kiderülne valami. Csakhogy nem egy rubrika
van, hanem sok. Az összeg egy részével - nem
is kis részével - ugyanis nem a
kultuszminisztérium rendelkezik. hanem más
tárcák. Mintha a kormány nem bízna a saját
kultuszminiszterében. Példaként: a Honvédelmi
Minisztérium költségvetésében nyolcszázmillió
forint van a helyőrségek kultúrájára. Nagyon
boldog vagyok, hogy a Honvédelmi
Minisztérium ennyire a szívén viseli a
kiskatonák művelődését, de ebben a szűk
esztendőben talán jobb lenne ezt az önkor-
mányzatokra bízni. A BM-ben is van ilyen
összeg, körülbelül kilencszázmillió forint.
Meglehetősen furcsa helyzet, hogy miközben
van egy túlcentralizált kultuszminisztérium, a
kormány még ebben sem bízik, s a pénz egy
részét elveszi tőle. S az egészben az a csúcs,
hogy a miniszterelnök sem bízik a kor-
mányában, s majdnem egymilliárdot saját hi-
vatalának a költségvetésében szerepeltet
kultúrára. Ez persze nincs így benne a költség-
vetésben, csak nagy nehezen silabizálható ki
belőle.

 Megteheti például a miniszterelnök, hogy
a rendelkezésére álló összegből létre-hozza azt

a bizonyos kiadóvállalatot, amelyet az MDF
annyira áhít?

 Meg.

 És akkor maga most azt mondja, hogy a
szakma rázza meg magát?...

 Azt hát...

- Szoktak lenni rossz álmai?

- Igen.

- A színházról is?
-- A színházról is. Állandó félelmeim vannak
például attól. hogy ebből a mi úgynevezett
piacorientált világunkból egyszercsak eltűnik a
művészet. Volt, nincs. És akkor már hiába
akarjuk, soha többé nem tudjuk elvinni a gye-
rekeinket bábszínházba vagy operába. Rossz
álmaim között szerepel az is. hogy a megkötött
kezű új önkormányzatok első ijedtségükben
látványos lépéseket próbálnak majd tenni, s
ezeket a látványos lépéseket a kultúra kárára
teszik. S a kultúra nélkül fölnövő nemzedék
nem fogja tudni kezelni sem a számító-
gépeket, sem a gépeket, sem az országot. Ab-

ban a kevésben, amire az elmúlt negyven esz-
tendőből büszkék lehetünk, a színház is benne
van. Amikor egy amerikai diplomata elvetődött a
még csak épülő zalaegerszegi színházba. és
megtudta, hogy ez a színház egy mindössze
ötvenezer lakosú városnak épül: ennyi volt a
reakciója: .,Ezek a magyarok nem normálisak."
Azt hiszem. ez a megjegyzés inkább irigységet
takart. mintsem rosszallást. Az Egyesült Ál-

' Halasi Imre (Pohárnok Gergely felvétele)

lamokban ugyanis még a százezren fölüli lé-
lekszámú városokban sincs mindenütt állandó
színházi társulat. Évek óta pironkodva kell
követelnünk azt az állami támogatást, amely-
nek összege olyan kevés a többi kiadáshoz
képest, hogy igazán nem nekünk kellene szé-
gyenkeznünk, ha szóba kerül. És az a rettene-
tes. hogy ez á kevéske összeg a fölnövekvő
nemzedék jövőjét kérdőjelezheti meg. Valójá-
ban nem is értem. hogy miért van most itt ez a
hatalmas kultúraellenesség.
 Úgy érzi?

 Egyértelműen. Mintha azért tartana ma itt

ez az ország, mert túl sok pénzt pazaroltunk el

a kultúrára. Én azzal a gondolattal értek egyet,

hogy a művészek már bizonyítottak az elmúlt

negyven év alatt - most a politikusokon lenne a

sor.
 Három esztendeje igazgatja a zalaeger-

szegi színházat. 1987-ben, harmincöt évesen

vette át Ruszt Józseftől. Milyen örökség volt?
 Nagyon nehéz. Ruszt már akkor színházi

mítosz volt. És akkor jön egy fiatalember, egy
olyan fiatalember, aki félig-meddig Ruszt
tanítványának vallja magát. Őrületes kihívás.
Ráadásul Jóska távozása után folyamatosan
romlott minden. Az életkörülmények, a
hangulat, a közállapotok. Mindehhez járult,
hogy aránylag új színházról lévén szó, nem
nagyon tudtunk a város színházi
hagyományaira építeni. Igaz: ez rossz is volt
meg jó is. Jobban kellett küzdeni a nézőkért,
viszont fogékonyabbak voltak az új-ra. Másutt
a színházba járás olyan rituálénak számított,
mint vasárnap a templom. Na, itt ilyen nem
volt. Ugyanakkor talán épp ez a helyzet
segítette elő, hogy magunk köré gyűjtsük a
fiatalok egy csoportját. Sok fiatalt vonzott ez a
színház - nézőként és a társulatba egyaránt.

 Ez fontos volt?
 Nagyon fontos. Nekünk, mint az összes

vidéki színháznak, az úgynevezett „minden-
evő" színházak közé kell tartoznunk. Kell ját-
szanunk vígjátékot, zenés darabot, súlyos drá-
mákat; mindezt úgy, hogy egy bizonyos szín-
vonal alá ne adjuk. A fiatalok ittléte tette lehe-
tővé például, hogy operett helyett inkább musi-
calt játsszunk. És megtehettük. mert a
közönség nem követelte az operettet: nem volt
hozzászokva. Tény, hogy ezek az előadásaink
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