
 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-
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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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- A zöld kakadu, a Mélyvíz, A Notre Dame-i
toronyőr -, egyszóval a musicalek, a zenés
darabok hozták a legnagyobb sikereinket. Ezen
fölbátorodva még az idén be fogjuk mutatni A
revizor megzenésített változatát, és egy
Bergendy-musicalt is színre viszünk. A másik
kérdés, amely a színházunkat nagyon érdekli, a
művész és a társadalom viszonya. Ezt kutatta a
Császár és komédiás és a Mefisztó is.

 Érdekli ez az embereket?
 Egy szűk réteget, de őket nagyon érzé-

kenyen érinti.
 Mennyire lett Zalaegerszeg városáé a

szinház?
 Amennyire a magyar színházi életé. A ré-

szét képezi. Magyarul: kialakult egy réteg,
amelyik szívesen jár az előadásainkra.

 Milyen reményekre jogosít mindez?
 Ha a kérdés arra utal, hogy a várostól

milyen ígéreteket kaptunk, nos, nyugodt lelkiis-
merettel mondhatom, hogy semmilyent. Az új
önkormányzat eddig még nem nyilatkozott, tu-
domásunk szerint a színházra vonatkozóan
semmilyen tervet, koncepciót nem dolgozott ki.
Sőt. Bizonyos jelekből kénytelen vagyok arra
következtetni, hogy éppen a kultúrát kívánják
föláldozni a „haza oltárán". Ebbe pedig nem
szabad belenyugodni.

 Vagyis követelőzni, követelőzni...
 Azért nem ilyen egyszerű a dolog. A

színháznak is megvan a lehetősége arra, hogy
a saját körülményeit javítsa. Vállalni kell pél-
dául azt, hogy az eddigieknél jobban
megosszuk, polarizáljuk a közönséget. Kit csak
a víg-játék érdekel, kit csak a súlyosabb dráma.
Ez azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb
jelentősége lesz a műsortervnek. De ettől nem
félek. A ki-hívásoknak örülni kell. A másik oldal
az anyagi feltételek kérdése. Hogy mennyi
pénzt tud keresni maga a színház. Ebben is
tengernyi lehetőségünk van. A színház
műhelyeiben például legalább húsz-harminc
szakma képviselője dolgozik. Ők, ha ellátták a
színházat, vállalhat-nak bérmunkát. A
zalaegerszegi színházban olyan magas
színvonalú a műhelyek munkája, hogy nincs az
a díszlet, amelyet tíz nap alatt el ne
készítenének, méghozzá fél-harmad áron, mint
másutt. A Mefisztó díszletét, amely egy másik
színházban 7-800 ezer forintba kerülne, nálunk
250 ezer forintból kihozták. Bérmunkában is
vállalunk díszletkészítést, egyebek mellett a
grazi színháznak is dolgozunk.

- Járnak is eleget a rendőrségre...
 Na, igen. Föl is jelentenek, meg is hur-

colnak bennünket miatta. Valóban nemegyszer
rendőrségi ügy lett a vége.

- És hogyan kerültek ki belőle?
 Mindeddig győztesen, bár kissé meg-

roggyanva. Ezen a lelki kondíciónkat értem.
Lassan kezd a hatalmába keríteni az a meg-

győződés, hogy ha az ember itt valami újat
akar, tutira veheti, hogy két héten belül föl van
jelentve.
 Ez amolyan vidéki mentalitás?
 Magyar mentalitás. A „dögöljön meg a

szomszéd tehene is"-mentalitás. Eddig mindig
tisztáztuk magunkat a vádak alól. Várjuk a
következőket. Mi mást tehetnénk?
 Mi lesz a következő ürügy?
 Ne adjunk tanácsokat. De azt azért el-

mondom, hogy szeretnénk létrehozni egy
szinkronstúdiót. Videofilmeket szinkronizál-
nánk. Ez azért is jó lenne, mert egy vidéki
színházban sok a ráérő idő. Mindez természe-
tesen még mindig édeskevés ahhoz, hogy
önmagát fönntartsa a színház.
 Most tehát várják az önkormányzatok je-

lentkezését?
 Tud jobbat? Pillanatnyilag azzal is nagyon

meg lennék elégedve, ha egyáltalán ki-derülne,
melyik önkormányzat hivatott támogatni a
színházat: a városi vagy a megyei, illetve a
regionális önkormányzat?
 A minisztériumi elképzelések szerint

egyfajta besorolástól függne az állami támo-
gatás. Lenne üzleti és művészszínház, s a ket-
tő között helyezkedne el az úgynevezett non-
profit vállalkozás. E percben melyik kategóriát
tartaná megfelelőnek a Hevesi Színház szá-
mára?
 Egyiket se. Nem tudom és nem is akarom

sehová besorolni magunkat. Igazából nem
értem ezt a kategorizálást. Mi szerint művész-
színház egy művészszínház? Mi az ördög vagy
ki az ördög dönti el? A szakmai közmeg-
egyezés csak ábránd, mert a szakma nem is-
meri a szakmát. Legföljebb szájhagyomány út-
ján. Vagy mások? Ezt már ismerjük. Talán an-
nak alapján lehetne eldönteni a besorolást,
hogy hány tagozata van egy színháznak, felté-
telezve, hogy a többféle tagozat több funkciót
tölt be. Ezek a nagyobb színházak működjenek
állami támogatással, a kisebbek pedig, mint mi
is, egyszerűbb feltételekkel, egyszerűbb
feladatokkal és szerényebb anyagi körül-
mények között. Ne vegye szándékos értetlen-
ségnek, de én halál komolyan nem tudom, mitől
művészszínház a művészszínház. A mű-sorterv
dönti el? Vagy az ott dolgozó művészek neve?
Vagy a létrejött produkciók színvonala? Egyfajta
színvonalat kell, hogy jelentsen, nem?
 Minden bizonnyal.
 A művészszínház kifejezést egy kissé el-

koptattuk már. Ha művészszínházról beszélünk,
akkor a vidékiek közül más nem jöhet szóba,
mint Kaposvár és Szolnok, esetleg Pécs. A
fővárosiak közül meg a Katona, esetleg a
Radnóti, legalábbis az eddigi műsorterve
alapján.

- Ahogy én látom a zalaegerszegi színházat,
egy bizonyos típusú modern zenés műfaj
megteremtése mellett a nyitottság a legfőbb
erénye. Most nem kizárólag arra gondolok,
hogy mi történik a színpadon. Hosszú évek óta
hoznak áldozatokat azért, hogy a fiatal magyar
drámaíróknak bemutatkozási lehetőséget te-
remtsenek a Nyílt Fórum keretében. De ide so-
rolhatom egy színházi fesztivál, a Teatrio létre-
hozását is. Teszik ezt annak ellenére, hogy
ezek a rendezvények inkább viszik a pénzt,
mint hozzák.

 Ez igaz. De én azt hiszem, hogy kevésbé
költségesek, mint amennyi művészi és erkölcsi
„hozadékuk" van. A Nyílt Fórum hatodik éve
létezik, és azóta megfordult itt az ifjú drámaíró-
nemzedék jelentős része. Békés Pál, Garaczi
László, Kiss lrén, Sultz Sándor, Zalán Tibor és
a többiek. Olyanok, akik időközben - ismert
vagy kevésbé ismert - írókká lettek. Vala-
mennyi részünk ebben nekünk is van. És mi
más a dolgunk, ha nem ez? Egyebek között. A
Teatrio jelentőségéről csak egyetlen mozzanat: a
Mefisztó bemutatóján ott ült, mert ott akart ülni
Emil Abersek, az Alpok-Adria Színházi
Fesztivál igazgatója. Nem hiszem, hogy túlzás
lenne azt állítani: a Teatriónak köszönhetően
Szlovéniában és Ausztriában jobban ismerik a
Hevesi Színházat, mint Magyarországon. Csak
egészen halkan jegyzem meg, hogy a Mefisztó
bemutatójára egyetlen magyar kritikus sem jött
el, jóllehet mindnek küldtünk meghívót.

 Most védekezzek?
 Inkább ne. Ez a beszélgetés nem erről

szól.
 A rossz álmokkal kezdtük, mi lenne, ha

most jönne az a bizonyos jó tündér?
 Hogy teljesítse a kívánságaimat? Egész-

séges társadalmat kívánnék a magyar szín-
háznak, az egészséges társadalomnak pedig jó
magyar színházat.

Michael Coveney vezető angol színikritikus
monográfiát írt a talán legizgalmasabb angliai
színházról A glasgow-i Citizens Theatre hu-
szonegy éve címen.

Harmincnyolc német nyelvű színikritikus sza-
vazata alapján „az év színháza" a nyelvterüle-
ten a Claus Peymann vezette Burgtheater lett.
Az év két rendezője Andrea Breth (Gorkij: Az
utolsók, Bochum) és Peter Zadek (Csehov:
Ivanov, Burgtheater); az év színésznője Jutta
Lampe (Virginia Woolf: Orlando, Schaubühne),
az év színésze Gert Voss (Othello, Burgthea-
ter), az év drámaírói pedig George Tabori, Pe-
ter Handke és Bernard-Marie Koltes.


