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TEHESSÜK VALAHOL A DOLGUNKAT
BESZÉLGETÉS A KECSKEMÉTI SZÍNHÁZ ÚJ VEZETŐIVEL

 Hogy érzitek magatokat most, évadkezdés
előtt?

Bal József: Az első benyomásom az az elé-
gedettség, amit a színészeken látok. Az új tagok
lelkendezve beszélnek arról, hogy fantasztikus
ez a város, jól érzik magukat itt. Próba után sincs
kedvük hazamenni. Nincs meg bennük az a fe-
szültség, amit magukkal hoztak onnan, ahol ed-
dig dolgoztak. A régiek hasonlóképp viszonyul-
nak az újakhoz. Talán az első napokban ez ter-
mészetes is, mindenki tele van még várakozás-
sal.

Harsányi Sulyom László: Én csak most kez-
dek próbálni, de Pesten már azt hallottam, hogy
főiskolai hangulat van Kecskeméten. Ez nagy di-
cséret, hisz' tudvalevően a főiskola az érdek
nélküli örömszínház helyszíne.

 Pedig magától értetődő lenne a feszültség
egy olyan társulatban, ahol új vezetés alatt régi
és új tagok kénytelenek együtt dolgozni.

Lendvai Zoltán: A sajtóból bizonyára kiderült,
hogy az igazgatóváltás időszakában itt is nagy
volta feszültség. Azok viszont, akik maradtak és
akik jöttek, a munka miatt vannak itt.

 Kik az újak és kik a régiek?
Bal József: Nem érdemes szétválasztani a

társulatot. A színészcsapat így áll fel: Bíró Krisz-
tina, Csiszár Nándor, Debreczeny Csaba, Fehér
Ildikó, Ilyés Róbert, Kerekes Viktória, Kiss Jenő,
Kovács Gyula, Kovács Lajos, Latabár
Árpád, Máthé Eta, Molnár Csaba,
Naszlady Éva, Nyakó Júlia, Pál Attila,
Rancsó Dezső, Réti Erika, Sirkó László,
Szegedi Dóra, Szilágyi Enikő, Varga
Szilvia, Vitéz László, Vlahovics Edit.

Lendvai Zoltán: Olyan embereket
szerződtettünk, akik dolgozni akarnak,
mert mi is dolgozni akarunk. Ha a munka
feltételeit meg tudjuk teremteni, akkor
nem alakulhat ki köztünk bántó fe-
szültség.

 És megteremthetők ezek feltéte-

lek?
Bal József: Nyilvánvalóan léteznek a

színház gyakorlati működéséhez el-
engedhetetlen objektív feltételek.
Ugyanakkor van a működésnek emberi
oldala is: az, hogy ki hogyan készül fel a
munkára, hogyan képes részt venni
benne. Nekünk mindkét feltételt
biztosítanunk kell.

 Számotokra valószínűleg akkor
kezdődött az idei évad története, ami-

kor megpályáztátok a kecskeméti
színházat.

Lendvai Zoltán: Nem az történt, hogy
megnyertük a pályázatot, és
szerveztünk hozzá egy társulatot, ha-
nem létezett már egy virtuális társula-
tunk, amelynek lehetőséget akartunk

teremteni valahol a munkára. Nagyon sok em-
berrel dolgoztunk már együtt különféle színhá-
zakban, illetve a főiskolán, és egyre erősebb lett
bennünk az igény, hogy együtt csináljunk szín-
házat. Mi a közös munka igényének kiszolgálói
vagyunk. Ez a szerepkörünk ebben a társulat-
ban.

Bal József: A pályázatnak akkor lett szá-

munkra tétje, amikor ötödévben azon kezdtünk

gondolkodni, hogy mit kezdjünk magunkkal.

Több vidéki színházban rendeztük a diploma-

munkáinkat, és halvány elképzelésünk sem volt

arról, hova lenne kedvünk szerződni. Lendvai

Zoli akkor már évek óta Veszprémben dekkolt.

Lendvai Zoltán: Nem dekkoltam.
Bal József: Akkor mondjuk úgy, hogy a bará-

taival valamiféle zárványát képezték a társulat-
nak. Egyre nyilvánvalóbbá vált tehát, hogy össze
kell állnunk, és meg kell próbálnunk közösen csi-
nálni valamit. A társulat is ebből a tehetetlenségi
erőből formálódott ki.

Harsányi Sulyom László: Én tehetetlenségi

erő helyett inkább mágneses erőterekről beszél-

nék, amelyek vonzásokat és taszításokat foglal-

tak magukba. A színházi élet különböző pontjain

ízléskülönbségekből, műsorpolitikából, a társu-

Bal József

lati élet jellegéből, színészi állapotokból eredőta-
szításokat érzékeltünk, amelyek nem engedtek
bennünket ezekbe a színházakba szerződni.
Ugyanakkor léteztek azok a Lendvai Zoli által
említett vonzások is, amelyek rengeteg ember-
hez kötöttek bennünket.

Lendvai Zoltán: Ez a fontos. A közös igény.
Hiába gondolod ugyanis, hogy szakmailag
együtt vagy másokkal, hogy rendkívül hasonlóak
az elképzeléseitek a színházról, ha valójában
szanaszét vagytok az országban. Ha senkinek
sincs esélye arra, hogy ott, ahol dolgozik, meg
tudja valósítani azt, amit szeretne. Ezek a bará-
taink a fejünkhöz vágták, hogy tehetetlenek meg
kényelmesek vagyunk. Mi a fenéért nem csiná-
lunk már valamit annak érdekében, hogy megte-
remtsük azt a közeget, ahol végre dolgozni is
tudnánk? Pedig igazából egyikünknek sem volt
vágyálma, hogy színházat igazgasson. Sokkal
könnyebb független rendezőnek maradni, mint
felelősséget vállalni másokért. Csakhogy egy idő
után azokért, akiket szeretsz, és akik fontosak
számodra, muszáj felelősséget vállalnod.

Harsányi Sulyom László: Mind a hárman a

társulati színházban hiszünk. Ehhez viszont tár-

sulat kell. Ma nagyon sok magyar színházban

létezik társulat, de nem a színház egésze alkot

egyetlen társulatot, hanem az ott dolgozó rende-

zőknek van meg a maguk csapata. Ebből pedig
óhatatlanul feszültségek, féltések, fél-
tékenységek alakulnak ki. Mi azt sze-
retnénk, ha a kecskeméti színház egé-
sze válna társulattá.

 Ennek alapfeltétele a hármótok

viszonya. Eléggé ki van próbálva a
kapcsolatotok ahhoz, hogy ne érhes-

sen benneteket meglepetés?
Harsányi Sulyom László: Bennünket

a pályázat lehetősége nem valami-féle
szoros baráti viszonyban ért, ha-nem
kifejezetten szükségünk volt egy-másra.
Hárman együtt tudtuk meg-nyerni a
pályázatot - szerencsével, közös
munkával, némi azonosságtudattal.
Hogy kialakul-e ebből valamiféle
barátság köztünk, azt majd az évek
eldöntik. A legfontosabb, hogy mind-
végig nyílt legyen a kapcsolatunk. Hogy
ne felejtsük el: szükségünk van
egymásra. És határozott, egyértelmű
legyen majd az is, ha bármelyikünk
egyszer kimondja: nincs tovább szük-
sége a többiekre. Ez is elképzelhető.
Csak korrektül kell lezajlania. Egyelőre
azonban hihetetlenül nagy az egymás-ra
utaltságunk. Ha ezt elfelejtjük, akkor a
saját csapdánkba esünk bele.

 Kialakult már köztetek

valamiféle feladatmegosztás?
Lendvai Zoltán: Ez természetes.
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hisz' egyetlen embernek annyifelé kel-
lene elapróznia a figyelmét, hogy nem
lenne áttekintése semmiről.

Harsányi Sulyom László: Nem lehet
mindent három embernek együtt
csinálni.

 Van, amit lehet?
Harsányi Sulyom László: Például a

műsort, a szerződtetést, az értéke-lést.

 Hogy lehet ezt közösen csinálni?
Harsányi Sulyom László: Úgy, hogy

leülsz a többiekkel beszélgetni, és a
harmadik perc után sem akarod rájuk
borítani az asztalt, inkább meg-próbálod
érvekkel alátámasztani a véleményedet.

Bal József: Ha Bajor Gizi jelentkezik,
hogy nálunk akar játszani, akkor
közösen döntünk róla. Ha mind a hár-
man azt mondjuk, hogy jöhet, akkor le-
szerződtetjük.

Lendvai Zoltán: Ez komolyan így
történt. Aki ide szerződött, az ellen
egyikünk sem szavazott.

 És a régiek?
Bal József: Ha hármunk közül egy

valaki azt mondta, hogy tud neki fel-
adatot adni, akkor maradt.

- És mi a szereposztás köztetek?
Bal József: Én ülök az úgynevezett

igazgatói székben. Az első félévben nem
rendezek, mert a színház egész
szervezetét kell átlátni, átvenni.
Gazdasági igazgatóváltás is történt, Sallai Lász-
lóval együtt most tanuljuk a teendőket. A munka
művészi részét tekintve Zolira meg Lacira hárul-
nak most a feladatok. Ők rendezik az első elő-
adásokat. A színház egészét érintő döntések-
hez, megnyilatkozásokhoz azonban leülünk
mind a hárman egyeztetni.

Lendvai Zoltán: Szerintem az emberek fel-
nőttségén, illetve a közösség állapotán múlik
minden. Hosszútávon mindenkiről kialakul vala-
miféle kép, ki milyen feladatra alkalmas, mi a
szerepe a társulatban. A közösség dolga, hogy
ezt a szerepet jóváhagyja vagy elutasítsa. Az
ember viszont eldöntheti, hogy azonosul-e ezzel
a képpel, megelégszik-e azzal a szereppel,
amely rátestálódott, vagy azt gondolja, hogy
többre, másra vágyik.

- Ez nemcsak hármótok kapcsolatára, ha-
nem a társulat egészére is érvényes?

Lendvai Zoltán: Természetesen.
Bal József: Nemcsak hármunkról van szó,

hanem azokról a rendezőkről is, akik dolgozni
fognak még ebben a színházban. Elsősorban a
Székely-osztály tagjairól. Lendvai Zoli tisztelet-
beli osztálytagnak számít, mert ő kezdettől fogva
rendszeresen részt vett az óráinkon. De közénk

tud vagy nem akar megcsinálni. És
változó önmérséklettel a mi ilyen irányú
igyekezetünket is hagyta élni.

Bal József: A Székely-osztály körül
kialakult egy olyan mag, amelynek tag-
jaira mi is számítunk. Bár nem gondol-
kodunk azonos módon, nem ugyan-
azokat az előadásokat kedveljük, nem
ugyanazok a nők tetszenek nekünk, de
valamiben mégiscsak azonosak va-
gyunk. Ez nagyon fontos. Azt hiszem,
nem annyira változás történik most a
színház életében - nem is tudom, mit
fogunk megváltoztatni -, inkább szín-
házi váltásról van szó. Akik velünk
együtt jönnek - csak félve merem ezt
kimondani - egy nemzedékváltás ré-
szesei. Mindennek reményeink szerint
majd változás lesz a végeredménye. De
nem az a cél, hogy változtassunk.
Inkább attól fog sok minden megvál-
tozni, hogy mi ragaszkodunk saját ma-
gunkhoz.

Lendvai Zoltán: Nem mi akarunk
változtatni, inkább tőlünk várják, hogy
változtassunk. Az, hogy én holnaptól
kezdve másképpen akarok színházat
csinálni, az a kutyát sem érdekli. Még
talán a színészeimet sem. A várost biz-
tosan nem. De ha közigényből meg-
születik valami más, akkor az valóban

váltást jelent.
- Itt lenne az ideje egy nemzedékváltásnak?
Bal József: Na látod, épp ezt nem akartam

mondani, hiszen nem jelentkezett egy olyan új
nemzedék, mint amilyen például a Zsámbékiéké
volt.

Harsányi Sulyom László: Ezt még korai
megítélni.

Bal József: Ők harcosabban ragaszkodtak
az elképzeléseikhez, egyszerre több színház-
ban ütötték fel a fejüket. Én arról beszélek, hogy
ha mondjuk Csiszár Imre megpályázta volna ezt
a színházat, akkor biztosan rengeteg mindent
megváltoztatott volna. Mégsem jelentett volna a
kinevezése váltást, mert a mai magyar színházi
gyakorlatot folytatta volna ő is. Váltást
jelenthetett volna viszont Zsótér főrendezősége
Szolnokon, ha nem Spiró az igazgató. Balikó
csak egy évvel idősebb nálam, igazgatósága
mégsem jelent váltást Pécsett, mert ő is a régi
szisztémát működteti tovább. Sokat rágódtam
mostanában ezen. Amit mi fogunk csinálni, arra
egyelőre még semmiféle biztosíték nincsen.
Talán csak a magunkkal szemben támasztott
igényeink lehetnek azok. De a Lendvai Zolin kí-
vül szakmailag még egyikünk sem tett le sem-
mit az asztalra. Úgyhogy karakán döntés volt a
város vezetőségétől, hogy megbíztak bennünk.

Harsányi Sulyom László

soroljuk Galambos Pétert is, akihez szintén régi
kapcsolat fűz bennünket.

- Milyen a viszonyotok a mesteretekhez?
Lendvai Zoltán: Székely Gábor valóban

mesternek nevezhető, mert soha senkire nem
oktrojálta rá a saját ízlésvilágát. Akkor sem, ami-
kor tanított. Székely igazából gondolkodni tanít.
Arra, hogy ha egy mondatra egy másik követke-
zik, az mit jelenthet. Hogy aztán ez milyen szín-
házban, stílusban, formában jelenik meg, azt
már rád bízza. Önmagadon belül azonban hihe-
tetlenül konzekvensnek és logikusnak kell len-
ned. Neki természetesen megvan a saját ízlésvi-
lága, de ez ebben az esetben nem fontos, mert
nem ezt kéri rajtad számon.

Harsányi Sulyom László: Székely nyilván
tudja, érzékeli, hogy mely pontokon vitatkozunk
vele, és mi az, amit elfogadunk a véleményéből. A
személyét - és ezt érdemes a szakmától elvo-
natkoztatni - osztatlanul fontosnak tartjuk, vi-
szonyítási pontnak tekintjük az életünkben. És
ilyen értelemben a szakmai munkássága is na-
gyon erős viszonyítási pont számunkra. Székely
sohasem csinált titkot belőle, hogy ő egyféle
színházról tud beszélni, a sajátjáról. Ezen túl
azonban még rengeteg mást is szeret, amit nem
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Harsányi Sulyom László: Meg a
szakmai zsűritől is. Az történt ugyanis,
hogy az önkormányzat előzetesen ki-
választott a pályázatok közül hármat, és
a szakmai zsűri ajánlása segített
bennünket hozzá, hogy negyedikként
bekerüljünk ebbe a körbe, Szolnoki
Tibor, Illés István és Bodolay Géza
mellé.

- Azt hiszem, a magyar színjátszás
egyik problémája az, hogy a színházak
egy része olyan rendezők kezében van,

akik a náluk tehetségesebbeket nem
igazán engedik a pályára. Ez egyfajta
mozdulatlanságot, középszerűséget,
változtathatatlanságot tart fönn.

Harsányi Sulyom László: Valószí-
nűleg igaz, amit mondasz, mégis hihe-
tetlenül ingoványos ez a terület. Nem
célunk, hogy szakmán belüli feszültsé-
geket provokáljunk. Mi Kecskeméten
szeretnék a dolgunkat tenni. Semmi
másért nem jöttünk ide, mint hogy va-
lahol a dolgunkat csinálhassuk. Lehet,
hogy nem is kellett volna a generációs
problémát fölvetni.

Bal József: Én csak azt akartam
mondani, hogy ez a váltás szükség-
szerű volt. Biológiai szükségszerűség.
Aztán, hogy mi születik ebből, az
már szakmai minőség kérdése lesz.

- Meghatározható ennek az új nemzedék-

nek az ízlése, színházi szemlélete?
Lendvai Zoltán: Sokkal egyszerűbb dolog-

ról van szó. Mondok egy példát. Végigolvastam
a Színházlegutóbbi számát. Vannak, akik
tökéletesen mást látnak a világból, mint én.
Mást látnak egy előadásban is. Amiről azt írják,
hogy nincsen benne, én úgy látom, hogy
mélységesen benne van, amit meg hiányolnak
belőle, azt nem tartom fontosnak. Mert csupán
a formára vonatkoznak. Es nem az a baj velük,
hogy régiek, hanem hogy már rég nem igazak
a számomra. Ezekről a gondolkodásbeli
különbségekről van szó. Arról, hogy ki mit lát,
mit akar lát-ni a világból. Mi nem ízlésben vagy
stílusban hasonlítunk egymásra, de abban
talán azonosak vagyunk, hogy ugyanazt látjuk
a körülöttünk lévő világból.

- Ez bizonyosan a nézőkre is igaz. Ezért ne-
héz ma jó színházat csinálni Magyarországon.
Vannak ugyanis nemzedékek, amelyek gyöke-
resen más világban élnek.

Lendvai Zoltán: Azt nem gondolom, hogy
más világban élnek. Abban viszont igencsak kü-
lönböznek egymástól a különféle nemzedékek,
hogy hol szeretnének élni, melyik részét akarják
folyamatosan látni a világnak. Egyeseknek az a

fontos, hogy süt a nap, mások meg azt
feszege-tik, mihez képest süt.

Harsányi Sulyom László: Ezért tartjuk fon-
tosnak a kamaraszínházi programot is. Miköz-
ben a nagyszínházban szeretnénk népszerűek
maradni, sok vidám és zenés darabot műsorra
tűzni, a kamaraszínházban megpróbáljuk meg-
valósítani azokat a terveinket, amelyek kisebb
érdeklődésre tarthatnak számot, de megvalósí-
tásukat nem halogathatjuk tovább.

- A nagyszínház népszínház, a kamara pe-
dig rétegszínház lesz?

Lendvai Zoltán: Ez furcsa kijelentés, mert
én például a nagyszínházban sem rendezek
másképpen, mint a kamarában. Legfeljebb
mást rendezek. Egy vígjátékban ugyanúgy a
saját világképem jelenik meg, mint egy kama-
raelőadásban. Szerintem az igazán jó előadás
nagyon sok ember számára élvezhető, termé-
szetesen azt is tudva, hogy különböző szintjei
vannak a befogadásnak. Van, aki csak arra fi-
gyel, hogy mi történik, van, aki az intellektuális
élményt keresi.

Harsányi Sulyom László: Annyira akarunk
a nézőknek megfelelni, hogy ha bejönnek ide,

ne csalódottan távozzanak. De lehe-
tetlen a hatszáz néző sokféle igényét
egyszerre kielégíteni. Pláne nem lehet
harmincszor hatszáz ember ízlésének
megfelelni. A színház tehát elsősorban
ránk fog hasonlítani. És nagyon
reméljük, hogy amit mi gondolunk a
világról, ahogyan mi látjuk, és ahogyan
ez a különféle előadásainkban
tükröződik, az érdekes lesz a
kecskemétieknek is.

Bal József: A kamaraszínház nincs
bejáratva Kecskeméten, hiszen éven-te
csak egy-egy bemutatót tartottak. Mi
szeretnénk ide szoktatni a nézőket. Négy
saját produkció mellett más elő-adások
meghívását is tervezzük, hogy a
kecskeméti közönségnek is áttekintése
lehessen arról, hogy mi történik a magyar
színjátszásban.

Lendvai Zoltán: Hogy lássák,
hányféleképpen lehet gondolkodni
ugyanarról a dologról.

- Politikai csatározások közepette
kerültetek a kecskeméti színház élére.
Nem érzitek bizonytalannak a helyze-
teteket?
Harsányi Sulyom László: Ma két
dolog irányítja az országot: a politikai
érdekharc és a gazdasági kényszer. A

színház sajnos mindkettőbe
alaposan bele van keverve. Egyik sem tesz jót
neki. Baj van, ha a színház kénytelen a pénzről
szólni, és ha csak a kívülről rákényszerített
politikai determinációk közepette képes
működni. Ebből szörnyűséges dolgok
következnek. Ugyanakkor jól látható, hogy a
vidéki városokban az önkormányzatok politikai
erőviszonyai nagyon erősen befolyásolják a
nekik alárendelt intézményeket. Mi nem láttuk át
ezt, és nem is akartunk ennek megfelelni. A mi
színházeszményünk nem vala-mifajta politikai
nézetrendszer köré szerveződik. Mi nem
bánthatjuk azt a nagyon széles spektrumú
politikai koaliciót, amelynek a kinevezésünket
köszönhetjük. Ugyanakkor rendkívül veszé-
lyesnek tartom, ha a kulturális élet szereplőiről
nem a potenciális vagy már bizonyított teljesít-
ményük alapján mondanak véleményt, hanem a
politikai csatározások épp aktuális
erőviszonyai-nak megfelelően ítélik meg őket.

Lendvai Zoltán: A politika döntött a kecske-
méti színházról, de a döntés pillanatától kezdve
a színházban nincs szó politikáról. Tudjuk per-
sze, hogy a következő döntési helyzetben me-
gint a politikáé lesz a főszerep. De ez alatt a
három év alatt csak szakmailag vagy
gazdaságilag bukhatunk meg, politikailag
semmiképpen nem.

Harsányi Sulyom László: Csakhogy ne fe-
lejtsd el, hogy ebben az országban öt percre sem

Lendvai Zoltán
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lehet előrelátni semmit! Mi épp akkor vállaltuk a
színházirányítást, amikor arról folynak a csatáro-
zások, hogy a helyi önkormányzatok mennyi
pénzt kapjanak a központi elosztásból. Könnyen
előfordulhat, hogy az önkormányzatok lavina-
szerűen áthárítják majd a maguk kényszerhely-
zetét az alájuk tartozó intézményekre. Ami ma a
működéshez minimálisan elégséges, az jövőre
drasztikusan elégtelen lehet. És akkor mi történ-
het? Kisebb társulatot kell majd szerződtetni, el-
küldeni embereket. Ahogy szokás, mindenki
egyet rúg majd az alatta lévőbe. Egészen a legu-
tolsó kutyáig, aki már nem tud megharapni
senkit.

Bal József: Akkor borul a színház, ha nem
hajlandó tudomásul venni a körülötte lévő gaz-
dasági, politikai viszonyokat. Vagy akkor bukik
meg, ha kizárólagosan ezeknek akar megfelelni.
Nekünk a kettő között kell megtalálnunk önma-
gunkat. Ha az első évben úgy tudunk dolgozni,
ahogy szeretnénk, akkor az is ki fog derülni, hogy
a város kíváncsi-e arra, amit mi tudunk megmu-
tatni a világból. Nagyon szeretnénk, ha elfogad-
nának bennünket, de ennek érdekében biztosan
nem fogunk a saját igényeink alá menni. Az idei-
nél populárisabb műsortervünk például sosem
lesz. Ez biztos.

- Mit mutattok be ebben az évadban?

Bal József: Első bemutatónkat, a Chioggiai
csetepatét Lendvai Zoltán rendezi. Rejtő Jenő,
Kellér Dezső, Sándor Jenő Aki mer, az nyer cí-
mű zenés játékát Harsányi Sulyom László viszi
színre. Az Ahogy tetsziket Novák Eszter, a Le-
once és Lénát Bagossy László rendezi. Jacobi
Sybilljét Éry Kovács András, Eisemann Fiatal-
ság, bolondság című zenés művét Lendvai Zol-
tán állítja színpadra. A nagyszínházban ezen kí-
vül két gyerekelőadásra kerül sor, a Bors nénire
és egy mesebalettre. A kamarában Lendvai
Zoltán rendezi Füst Milán Zongoráját, Galam-
bos Péter a Peer Gyntöt. Árkosi Árpád egy
Ghelderode-darabot visz színre, Harsányi Su-
lyom László Botho Strauss ó, azoka hipochon-
derek című művét. A győri Padlásszínházzal
koprodukcióban mutatjuk be a Macbethet, Kiss
Csaba rendezésében.

- Hogy megtörtént-e a váltás vagy a változás
a kecskeméti színházban, az nemcsak a bérlete-
sek, jegyvásárlók számából fog kiderülni, hanem
a szakmai visszajelzésekből, illetve a sajtóban
kialakuló összképből is.

Harsányi Sulyom László: Nem biztos. A kriti-
ka nagyra értékelte például a szolnoki színház
azon tavalyi előadásait is, amelyekkel a helyi kö-
zönség semmit nem tudott kezdeni. Ezt az ellent-
mondást nem tudod feloldani. Nem mondom,
hogy érdektelen a kritika véleménye, de azt,
hogy egy előadás sikerült-e vagy sem, azt senki

Évadnyitó Kecskeméten
(Kallus György felvételei)

jobban nem tudja azoknál, akik benne voltak a
produkcióban. Befejezel egy rendezést, és te tu-
dod legpontosabban, hogy mit ér. Ha nem ha-
zudsz magadnak.

- Ugyanakkor előadások sokaságát tudom
említeni, amelyek nagyon fontosak voltak, csak a
kutya sem tudott róluk.

Lendvai Zoltán: Így van. De ez csak szerve-
zés és propaganda kérdése. Mert ki az a kutya
sem? A budapesti nagyközönség? A kritikusok
vagy az újságolvasók? Esetleg az ország
közvéleménye? Vagy mi a csoda fontos
nekem? Ez csupán személyes ambíció
kérdése. Ha híres, szép és gazdag akarsz
lenni, azt is elérheted, csak akkor nem biztos,
hogy éppen Kecskeméten akarsz színházat
csinálni. De mondhatom azt is: csupán dolgozni
szeretnék, és irtó boldog leszek, ha jól sikerül,
amit csinálok. Annak persze még jobban örülök,
ha azoknak is tetszik, akik megnézik az
előadást. Ami ezután történik, az már tényleg
csak adminisztráció kérdése. Mert azért az sem
ártalmas, ha mindezenközben híres, szép és
gazdag is leszel.

Harsányi Sulyom László: Nem nagyon lehet

külső szempontokra hagyatkozni. Ekkor kezdő-
dik a hazugság. Ha az ember elveszíti a saját
mértékegységét, akkor biztosan eltéved ebben a
baromi hazug, hihetetlenül képmutató, cinikus
érdekek által működtetett világban.

Lendvai Zoltán: Már az elején eldöntöttük,
hogy egymással szemben nyíltak és kegyetle-
nek leszünk. Sok színházban az tapasztalható
ugyanis, hogy a társulati ülésen az évad hihe-
tetlen dicsfénybe kerül, miközben a büfében
mindenki pontosan tudja, mi az, ami jó volt, és
mi az, ami nézhetetlen. Nem érdemes sem ma-
gunkat, sem másokat becsapni, mert akkor biz-
tosan nem talál egymásra az igazgatóság, a
társulat és a közönség. Ha az egyéni hiúságot
alá tudjuk rendelni annak, ami miatt az egészet
csináljuk, akkor nem lehet baj. Úgyhogy elég
rendes önértékelések lesznek, ahogy már most
is vannak minden egyes próba után.

- Mikor lesztek elégedettek az évad végén?
Bal József: Az első évad talán arról fog szólni,

hogy a jókedvünkkel, az alaposságunkkal meg
az együtt dolgozni akarásunkkal meg tudjuk-e
tartani az eddigi nézőket és meg tudjuk-e nyerni
az újakat. De messze mutató szakmai következ-
tetéseket talán csak két évad után érdemes le-
vonni. Addig időt kell adnunk önmagunknak is,
egymásnak is.


