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ztravinszkij: Mavra, Hindemith: Hin und zurűck,

idovszky László: Nárcisz és Echo, Ránki
yörgy: Pomádé király új ruhája, Purcell: Arthur

irály stb. És felsorolok néhány nevet a közremű-
ödők közül: Csengery Adrienne, Komlóssy Ildi-
ó, Bede Fazekas Csaba, Tóth János, Németh
ábor, Szüle Tamás, Váradi Júlia, lonel Paulea,
oldován Domokos, Kerényi Miklós Gábor, No-

ák Ferenc, Jeles András, Jiřri Menzel, Gothár
éter stb.

 Szó, ami szó: imponáló cím- és névjegy-

ék. S ha mára műsornál tartunk, mit fog a prózai

ársulat játszani? Megvan-e már a jövő szezon
űsorterve?

S. T.:- Természetesen megvan. De mielőtt
orolnám, egy megjegyzés: a Kulich Gyula téren
em egyszerűen szórakoztató repertoárt kellett
ialakítanunk Bőhm Györggyel, hanem olyat,
mely figyelembe veszi a jelenlegi közönségbá-
isunkat is. Ugyanis egyelőre főleg idősebbek

árnak ide, tehát olyan darabokra van szükség,
melyek főleg nekik szólnak (ilyen a Forgószín-
ad), de olyanokra is, amelyek elsősorban a fia-

aloknak, a gyerekeknek valók, mert őket is ide
ellene szoktatni. Nos tehát bemutatjuk Jókai
ór A hulla férje című romantikus játékát, egy Ali

aba című, gyerekeknek és felnőtteknek szóló
usicalt, Fehér Klára nekünk írta Ez az ország

ladó című vígjátékát, egy női zenekarról szóló,
andabanda című Eisemann-operettet, Edward
noblauch A faun című vígjátékát és a gyerekek-
ek külön Burnett A kis lordját.

A Stúdióban egy-egy Pasolini-, Thomas
ernhard-, Koltes-darab, illetve A királynő halála
ímű albán mű előkészülete folyik. A kiscelli temp-

omban Márton László átdolgozásában, Pierrot
enéjével Burgess Mechanikus narancsának
usical-változatát adjuk elő és egy Shakespea-

e-mű bemutatóját tervezzük.

Z. M.: - Nem rossz, mi?
 Valóban nem, bár...

Z. M.: - Na, jó! Lehet fanyalogni. De ez még
sak a kezdet. Három év múlva kell megnézni,
ogyan működünk, mit és milyen sikerrel ját-
zunk.
S. T.: - Tényleg csak a kezdeteknél vagyunk.
i arra szövetkeztünk, hogy egy általunk műkö-
őképesnek tartott struktúrát hozzunk létre, egy
lyan struktúrát, amelyben, úgy gondoljuk, lehet
olgozni, s amely elsősorban értékközpontú, de
iacorientált is - ahogy ezt ma szokás mondani.
iszünk benne, s legjobb tudásunk szerint igyek-
zünk ezt a struktúrát működtetni. Az egész na-
unkat itt töltjük a színházban, ki sem látszunk a
unkából, de már kezdenek látszani struktúránk

örvonalai. S mindaddig együtt fogunk dolgozni,
míg, úgy tűnik, érdemes és lehet.

 Legyen ez a végszó!

 Kétségbeejtően nehéz helyzetben van ma
Magyarországon a kultúra. Nagy hagyományú
színházak a létükért küzdenek, egyre több az ál-
lástalan színész és rendező, egyre kevesebb a

bemutató. Ebben a helyzetben Kiss József,
diplomás színész és rendező
színházalapításon töri a fejét. Nem őrültség ez?
 De igen. És mégis, egyre nagyobb esély

van arra, hogy Szombathelyen valóban megszü-
lessen a színház. Ha ez megtörténik - Öböl-há-
ború és lakáskamat, Litvánia és taxisblokád ide-
jén -, az lesz a legnagyobb őrület. Szóval meg
kell próbálni. Próbálom is, ma például Törőcsik
Marival jártuk a várost. Elment abba a szombat-
helyi művelődési házba, ahol reményeink szerint
1991 őszén indul az évad, kiosztott millió autog-
ramot, beszélt a polgármesterrel, interjút adott a
helyi rádiónak, tévének... Törőcsik Marit szere-
tik, tisztelik, sőt szomszédjuknak tekintik itt az
emberek, hiszen a közelben, Velemben van há-
za, ő népszerűvé tudja tenni ezt a gondolatot.
Hátha csoda történik.

- A tőled kapott dokumentumok azt mutatják,

hogy nem kósza ötletről, hanem az idők során
terebélyesedő koncepcióról van szó.
 A gondolat 1988 tavaszán született. Egy

évre rá megalakult az egyesületünk, majd
következett a Márkus Emilia Alapítvány. Az
utóbbi kuratóriumának nem vagyok tagja, mert
azt akartuk, hogy ez egy, a színháztól független,
a várost képviselő, jogi személy legyen. A város
polgárai döntenek majd, hogy a remélhetőleg
gazdag alapítvány pénzét mire költik. Pályázhat
tehát náluk amatőr csoport, drámatanítással
kísérletező tanár, egyáltalán, bárki, akit érdekel
a szín-ház.
 Egy gondolat nem születik „csak úgy".
 Az évtizedek során sokszor felmerült

Szombathelyen ez a gondolat. Ez a legutóbbi
apám, Kiss Sándor szobrászművész fejében
született meg. Szüleim tíz évvel ezelőtt le-
költöztek egy közeli faluba, Zsennyére. Renge-
teget jártam és járok hozzájuk. Egy alkalommal
Kristóf Péter barátommal szüleim jelenlétében
csepültük a magyarországi színházi struktúrát.
Apám nem győzte ezt már hallgatni és egyik al-
kalommal megkérdezte: „Miért nem csináltok
színházat Szombathelyen?!" Nem tudtunk mit
mondani, illetve belefogtunk: elkészítettünk egy

tervezetet, elküldtük a városi tanácshoz. A vá-
lasz: természetesen elutasító volt: nincs pénz,
nem lehet, mondjunk: le róla. Hát, nem mondtunk
le róla.

- „Remélhetőleg gazdag" alapítványt
említettél. Milyen pénzekben reménykedsz?

-- Elsősorban a külföldön élő magyarok tá-
mogatására számítunk. Egykori vasiak talán
kedvet kapnak az alapítvány segítésére. Bízunk
az Alpok-Adria Munkaközösségben is, Vas me-
gye idetartozik. Jobb körülmények között dolgo-
zó osztrák, jugoszláv és olasz színházak segít-
ségét fogjuk kérni.

-- Beszélgetésünk időpontjában, január vé-
gén hol tart az ü g y ?

-- Hamarosan minden eldől. Február elején
döntenek: a városhoz vagy a megyéhez tarto-
zik-e majd az a művelődési ház, ahol játszani
szeretnénk. Majd a fenntartó dönt, akar-e szín-
házat az épületben vagy sem. Ugyanis nem jöhet
létre úgy színház, hogy emiatt bármilyen értel-
mes, már létező dolog megsérüljön.

- Ez a beszélgetés májusban jelenik meg.

Érdekes lesz összehasonlítani mostani remé-
nyeidet az akkori eredményekkel.

-- A színházat a városi önkormányzat hozza
létre - amennyiben összegyűlik hatezer bérlet-
igénylő. E pillanatban az látszik ésszerűnek, ha
az az önkormányzat rendelkezik az épület felett,
amelyik abba színházat költöztet. Máskülönben
előfordulhat, hogy egy színházi premier időpont-
jában a megye más kulturális rendezvényt akar
az épületben tartani.

- Csakhogy, a színház érdeke is, hogy pro-
dukciói a megye más helységeibe is eljussanak.

- Így van, de ezt városi színházként is el tudjuk
érni. Játszani akarunk, ahol csak lehet: Kör-
menden, Szentgotthárdon, Celldömölkön, Kő-
szegen, sőt, Burgenlandban és Szlovákiában
is.

- Hatezer bérlőt kell szerveznetek. Van en-
nek határideje?

- Az lenne jó, ha február végéig meg tudnánk
ezt oldani, mert akkor azon nyomban elkezdhet-
ném a szerződtetést. De ha addigra csak három-
négyezer bérlőnk lesz, akkor is folytatódik az
akció, hiszen május 31. a végső határidő. 1991.
január 1-jétől a Színházszervező Iroda
vezetője, egyben beosztottja vagyok. Rám vár a
bérlők to-
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borzása is. Járom az iskolákat, a hivatalokat,
egyelőre mindenütt maximális megértéssel fo-
gadtak.

 Egy színház létrehozása jószándékon, lel-
kesedésen - és pénzen múlik.
 Egy évadra hat bemutatót tervezünk. Ez

körülbelül negyvennégyezer nézőt jelent, vagyis
ötmillió forint körüli bevételt. A legfontosabb
anyagi forrás pedig számunkra is a normatív tá-
mogatás lehet. A polgármester fantasztikus ru-
galmassággal és jóakarattal beadta ugyanis a
20 800 nézőre vonatkozó igénylést erre az évre.
Vagyis csak rajtunk múlik, megkapjuk-e az egy
főre jutó négyszázötven forintos támogatást, te-
hát a csaknem tízmillió forintot. Ez a pénz 1991
második felére vonatkozik, hiszen a minisztéri-
um költségvetési évben gondolkodik, nem ér-
dekli, mi történik 1992-ben.

 A színházak évadot terveznek-tervezné-
nek. Így aztán ez nem látszik logikus megoldás-
nak.
 Nemis az. De számunkra most az a

legfontosabb, hogy el tudjunk indulni.
 Ehhez társulat kell. A szerződtetések vi-

szont márciusban zajlanak.
 De március közepére remélhetőleg már

tudni fogjuk, lesz-e színház. Az óvatos, diszkrét
tájékozódás pedig már most is folyik.

 Tegyük fel, hogy én színész vagyok, még-

pedig nem is állástalan. Te Szombathelyre

akarsz csábítani. Mit tudsz nekem mondani?

 Pesti színész vagy?
 Miért, ha az vagyok, meg sem keresel?
 Dehogynem. Hidd el, sokan elvágyódnak

abból a nagy, ronda, koszos városból. Ha pedig
valaki elindul, akkor automatikusan nyugatnak
veszi az irányt. Kiderülhet az is, hogy a felszínen
stabil helyzeted mögött szakmai elégedetlenség
van. Elképzelhető, hogy abból az óriásira duz-
zasztott intézményből, melyben szinte hivatal-
nokként dolgozol, egy nyugodt kis közösségbe
vágysz. Ilyen lehet a szombathelyi színház, mely
Ausztria közelében, gyönyörű környezetben ta-
lálható. Ebben a maximum harmincfős társulat-
ban - köztük tíz színész - barátok közt, sokat
dolgozhatsz. Nem árt, ha sokoldalú vagy. Nem
baj, ha a szcenikus ért a világításhoz és be tudja
tanítani azokat a díszletmunkásokat, kellékese-
ket, akiket a városból toborzunk. Mi történik ma
egy profi színházban? A színpad közepén áll egy
szék, még az előző jelenetből maradt ott. A szín-
padon cselleng három színész, egy ügyelő, egy
súgó, egy rendező, egy asszisztens, egy világo-
sító, egy igazgató... „Azt a széket vigye ki vala-
ki!" - hangzik el, és itt kezdődik a probléma.
Mindenki a másikra néz, „nem az én dolgom" -
mondja a tekintetük. Nagy nehezen előkerítenek
egy bútorost, aki kiviszi a széket. Addig álla mun-
ka, mindenki lógatja a lábát és el van telve önma-
ga csodálatos létezésétől.

- Egy százötven fős mechanizmusban elha-
nyagolható kérdés, szeretem-e a kollégáimat

vagy sem. Egy kicsi társulatnál ez a közös
munka alapvető feltétele lehet.
 Most éppen Veszprémben próbálok. Itt

hangzott el a következő két mondat: „Szeresse a
színészt a mamája! Itt dolgozni kell, nem lelkiz-
ni." Előttem más példa van: két évig Győrött vol-
tam, láthattam, hogyan dolgoznak Markó Ivánék.
Álltam hátul és csak bámultam. A ziháló táncos
érkezik a takarásba és látom rajta a fantasztikus
koncentrálást, a készenlétet. Pontosan kell in-
dulnia, mert megszólal a zene és a partnerek
egymás kiszolgáltatottjai. Nincs késés. Odaadás
és abszolút koncentráció van. Előadás előtt kör-
beállnak, megfogják egymás kezét - ez fontos
dolog és igenis köze van a szeretethez. Engem
mindenki megmosolygott, amikor úgy képzel-
tem, hogy a színész jóval tíz előtt érkezik, hogy a
próba kezdetére készenlétben, megtisztulva áll-
jon a színpadra. A tanárom mosolygott, „Jóska,
az élet nem ilyen!" Igaza volt. Akkor történt, azaz
négy éve, hogy kerestem például valakit a Ma-
dách Színházban jóval tíz óra után, a színpad
üres volt. „Fél tizenegy előtt nem kezdenek, a
rendező úr szerint a színész addig úgyis hasz-
nálhatatlan." Szóval fél tizenegykor a színpadra
szédelegnek, még elcsevegnek kicsit, úgymond
ráhangolódnak a próbára. Úgy háromnegyedkor
el is kezdődik valami. Nyugodtan, komótosan.
Szerintem viszont gyorsan és pontosan kell dol-
gozni.
 A Madách Színházat és Győrt említetted,

most Veszprémben beszélgetünk, sok helyen
megfordultál. Mintha nem találnád a helyedet.
 Nem alakul könnyen a pályám. Három év-

vel ezelőtt végeztem el a rendezői szakot - elő-
zőleg már színészi diplomát szereztem. Láthat-
tam, hogyan működik a Madách, Győr, Kecske-
mét, Veszprém és Székesfehérvár. És
mindenekelőtt tapasztaltam, milyen egy amatőr
csoport, hiszen a főiskola előtt annak voltam tag-
ja. Talán az a „baj", hogy nem tudom elfelejteni
azt a csoportot. Koncentrált, alázatos, szeretet-
teljes munka folyt ott, és ezt azóta sem találom.
 Törőcsik Mari tekintélye alkalmas arra,

hogy a város vezetését és lakosságát
megnyerje az ügynek. A társulatot viszont

neked, az egyelő-re nem ismert és nem sikeres

színész-rendező-nek kell összeszedned.
Vonzerőt jelenthet a te személyed?
 A városban felteszik néha a kérdést - per-

sze nem nekem -, „ki ez a Kiss Józsi, mit tett le
eddig az asztalra?" Ha szemtől szembe nekem
címeznék a kérdést, meg tudnék rá felelni: hely-
zetet teremtettem, amelyben Kiss Józsival fog-
lalkozni kell, és meg kell kérdezniük, mit tettem le
az asztalra.
 El tudom képzelni, hogy elhangzik majd:

„Kiss Józsefnek nem jött be ez, nem jött be az,
csinált hát magának egy színházat".

- Csakhogy én már akkor elkezdtem ezt,
amikor nem lehetett tudni, hogy nekem „nem jön-
nek be a dolgok". Az elmúlt éveket egyébként
nem sikertelennek, hanem tanulságosnak
tartom. Szombathelyen persze nem érem be a
tanulságokkal, itt eredményeket szeretnék.

A januári beszélgetés óta, április elejéig a követ-
kező (tanulságos) eredmények születtek:
 több, mint négyezer bérletigénylőt sikerült

összegyűjteni,
 a városi önkormányzat márciusban szán-

déknyilatkozatot tett, miszerint a nyár fo-
lyamán Szombathelyen színházat alapít,
mely 1991 szeptemberétől befogadó szín-
házként működik és várhatóan két bemu-
tatót tart,

 az intézmény vezetője, Kiss József ezt elő-
évadnak tekinti, reményei szerint 1992
őszétől állandó társulattal teljes, bérletez-
hető évadot tart majd a szombathelyi szín-
ház.

FILMVILÁG
A májusi szám tartalmából

A BALÁZS BÉLA STÚDIÓRÓL
Ardai Zoltán: A másként filmezők
Báron György: Mozimámor
Sípos Júlia: Túlélni a törpe kort
(Beszélgetés a BBS vezetőivel)

VESZETT A VILÁG - DAVID LYNCH
György Péter: Szenvedély
és erőszak
Kozma György: „Csalárdabb a szív
mindennél..."

A VÁROS FILMJE

Dániel Ferenc: Nyakunkon maradt
örökség
Tillmann J. A.: A változás vadona
Hannes Böhringer: A kunyhó
Koltai Ágnes: Főtt agyak
(Skołimowski anno...)

Perte Colliers: A Fonda-klán I. rész

Bikácsy Gergely: A nőnemű revolver
Reményi József Tamás, Spiró György és
Molnár Gál Péter kritikái az Isten hátrafelé
megy, a Sztálin menyasszonya és a
Cyrano de Bergerac című filmekről


