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NÉPBŐL -KAMARA
A Népszínház kultúrpolitikai őskövület lett.
Negyven év jó és rossz színházi elképzelései és
intézkedései úgy testesültek meg benne, hogy a
jók túlhaladottakká váltak, a rosszak megmere-
vedtek és felerősödtek. Funkcionális elbizonyta-
lanodás, strukturális ál- és félmegoldások, mű-
ködési és működtetési képtelenségek, a művé-
szi állomány kasztosodása, a művészi munka
színvonalának stagnálása, illetve rohamos
visszaesése jellemezte és tette lehetetlenné a
szín-ház minimális nívót is alig biztosító üzemét.

Ennek a csődtömegnek a szanálására írtak ki
tavaly pályázatot, s igencsak bátornak vagy na-
ivnak kellett lenniük azoknak, akik a színház ve-
zetésére ilyen körülmények között vállalkozni
akartak. A pályázatot Szücs Miklós igazgató,
Csizmadia Tibor művészeti és Bőhm György iro-
dalmi vezető triója nyerte el.

- Naivak hát vagy bátrak? - kérdezem az

1990-91-es évad közepén Csizmadia Tibortól és
Szücs Miklóstól.

SZÜCS MIKLÓS: - Nem vagyunk sem naivak,
sem bátrak. Az viszont igaz, hogy sokan hülyé-
nek tartottak minket. De bennünket éppen az
vonzott, hogy ez a színház az addigi módon már
nem volt működtethető tovább, tehát teljesen új
alapokról kezdhettünk a megújításához. Ennek
első fázisa a tájékozódás, a háromszázötven ta-
got számláló intézmény működésének az átvilá-
gítása, a végleges koncepció kidolgozása, majd
pedig a legfontosabb szervezeti és művészi in-
tézkedések meghozatala volt. Így az első év-
adunk tulajdonképpen átmeneti időszak, annál is
inkább, mert a szezon első felében lényegében
kettős vezetés állt fenn, hiszen az előző művé-
szeti irányítás még hivatalban volt, s ebből követ-
kezően az évad felének műsorát is természete-
sen ők készítették elő.

- Melyek azok az új alapok, amelyekre az új
színház épülhet?
CSIZMADIA TIBOR: - Eddigi pályámon azt ta-
pasztaltam, hogy a színházak adott épülethez
kötött intézmények, tehát a művészi munkát
nagy mértékben az határozza meg, hogy milyen a
színházépület. Mi ezt az alapállást elvetjük, azt is
mondhatom, a helyzetből adódóan el kell vet-
nünk. Hiszen a Józsefvárosi Színház épületére
aligha lehet egy általunk elképzelt egységes,
művészileg magas színvonalú, gazdaságilag
hatékony színházat alapozni. Rugalmas szemlé-
letre és működtetésre van szükség ahhoz, hogy
munkánkban mindig a feladatok legyenek a
meghatározók, s ezekhez a feladatokhoz keres-
sük meg az optimális épületeket és feltételeket.
SZ. M.: - A másik alapelvünk az, hogy elfogadjuk
a színház eddig is létező három tagozatát, s
igyekszünk ezeket egymással párhuzamosan,
úgy működtetni, hogy mindegyiküknek teljes
művészi és kiterjedt gazdasági önállóságot biz-
tosítsunk. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az egységes
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Büchner színművében

tagozatokra elkülöníthető érdekeltségi rendszer
vonatkozik, az anyagi eszközökkel bizonyos ke-
retek között maguk gazdálkodnak, de övék a
bukás anyagi kockázata is.

Mindennek a legfontosabb feltétele az, hogy a
tagozatok élén olyan emberek álljanak, akik
minden szempontból képesek önálló munkára.
A tánctagozat (Közép-Európa Táncszínház)
élén Szögi Csaba állt, s eredményeik alapján
semmi sem indokolta, hogyne ő legyen
továbbra is a ta

gozatvezető. Az opera élére január 1-jétől Sel-
meczi Györgyöt neveztem ki, az ő személye, azt
hiszem, maximális garancia arra, hogy rövid idő
alatt gyökeresen megújuljon a tagozat. A prózai
társulat élén természetesen Csizmadia Tibor áll.
Ahhoz, hogy a tagozatok normálisan működje-
nek, az eddiginél hatékonyabb műszaki-gazda-
sági háttérre isiszükség van. Feladatunk egy új,
menedzserszemléletű színházirányítás is, eh-
hez nélkülözhetetlen egy dinamikus, agilis gaz-
dasági igazgató. Megyeri László személyében
megtaláltuk a nekünk való embert.

CS. T.: - Visszatérnék a társulatokhoz és az



épületekhez. Bizonyos mértékig természetesen
nekünk is a meglevő épületeinkben kell gondol-
kodnunk - s ez nem ellentmondás -, de azt
szeretnénk, hogyne kelljen egy-egy helyen min-
dent játszókká válnunk, ellenkezőleg: a különböző
játékhelyeken elkülönülő profilokat tudjunk ki-
alakítani. Ennek megfelelően a Kulich Gyula té-
ren igényes és nívós szórakoztató darabokat
akarunk játszani, amilyen Noël Coward Forgó-
színpada vagy a Veszprémbe tervezett, de ott
nem realizálódott Vedd le a kalapod a honvéd
előtt! című Erdélyi Mihály-operett bemutatója
Bezerédi Zoltán rendezésében és a Kapás-osz-
tály részvételével. Az Asbóth utcai stúdió réteg-
igényeket megcélzó produkciók színhelye lesz,
lásd a Leonce és Lénát vagy a Dér András által
rendezett A fehér méreg című Fassbinder-pro-
dukciót.

A két eddig is meglevő játékhely mellé feltétle-

Tóth Judit, Rosta Sándor, Pártos Erzsi és Bere-

gi Péter a Forgószínpadban

nül kellett olyat is találnunk, amely a két szélső-
ségesen eltérő előadástípus közötti produkciók-
nak ad teret. Ez a hely a részben helyreállított kis-
celli romtemplom, amely kitűnő térszínházi te-
rep, s ahol évente kétszer, ősszel és tavasszal,
egy-egy hónapig játszhatunk. Ekkor egy-egy
operát és prózát en suite fogunk műsoron tartani.
Nyáron pedig a tihanyi belső tónál, csodálatos
természeti és építészeti környezetben operaelő-
adások lesznek, ezen a nyáron például Cimaro-
sa Titkos házassága - olaszul.
SZ. M.: - De ha valamelyik produkció más hely-
színt kíván, akkor azt is megkeressük. Például az
operatagozat első bemutatóját, Gluck Orfeo és
Euridicéjét az Arany János Színházban tartot-
tuk, Pártos Géza mesterkurzusát pedig a most
alakuló Merlin-színháznak a Városháza terüle-
tén levő helyiségeiben rendeztük meg.

- Milyen mesterkurzusról van szó?
CS. T.: - Fel szeretnénk kérni Pártos Gézát,
hogy rendezzen meg egy Shakespeare-darabot
Kiscellen, s a részletek megbeszélését össze-
kötöttük egy meghívással: tartson színészto-

vábbképző foglalkozásokat. Március 11-től Szö-
vegmegközelítések címmel harminc színész dol-
gozott a mesterrel. A résztvevők ezerkilencszáz
forintot fizettek, de lehetett százforintos napi je-
gyet is venni, ez a foglalkozások megfigyelésére
jogosított. Meglepő, hogy milyen nagy volt az ér-
deklődés a neves színészek körében is.
SZ. M.: - Ez már az új szemléletű gazdasági ve-
zetés gyakorlatára is példa. Ennek a gyakorlat-
nak a lényege, hogy a költségvetéstől kapott s a
művészi és strukturális változásainkat is figye-
lembe vevő, illetve azt követő összeget szponzo-
ri támogatásokból és saját vállalkozásokból kell
kiegészítenünk. A menedzserszemlélet másik
példája a stúdió működtetése.
CS. T.: - Közbevetőleg: megváltoztattuk a szín-
pad nevét; mostantól Stúdiószínpad a Tanács
körúton lett. Hiszen sokkal több ember jár-kel a
Tanács körúton, mint az Asbóth utcában, s így a
név, a plakátok, az előportál stb. sokkal több po-
tenciális nézőt tud megszólítani. Most a két utat
összekötő passzázsból nyílik a bejáratunk.
SZ. M.: - Visszatérve a finanszírozáshoz: pá-



Perczel Zita a Forgószínpadban

lyázati rendszert vezettünk be, mi adjuk a helyet,
a műszakot stb., a vállalkozó művész vagy mű-
vészek valamilyen szponzorálási segítséggel
ki-állítják a produkciót, a színészek pedig a napi
be-vételért dolgoznak. Ha a mi színészeink is
részt vesznek a produkciókban, akkor őket a
színház premizálási rendszere szerint fizetjük.
CS. T.: - Ez valamilyen szinten minden félnek
kifizetődő. Persze csak olyan produkcióknak

adunk helyet, amelyeket művészileg vállalni tu-
dunk. Hiszen ezek végső soron a mi előadása-
ink.
SZ. M.: - Az új szemlélet megnyilvánulása az
április 1-jétől működő menedzserközpontunk is.
Ennek feladatai: produkcióink országon belüli és
kívüli forgalmazása, vendégegyüttesek fellépte-
tése, színészeink menedzselése, illetve olyan
előadások létrehozatása, amelyek a színház
művészi felügyelete alatt készülnek, de nem a
színház produktumai. Olyan kevés szereplős da-

rabokról lenne szó, amelyeket az ország telepü-
léseinek kis színpadain is el lehet játszani, s
amelyek főleg állástalan, de jó színészeknek tud-
nának munkaalkalmat biztosítani.

- Ezzel tehát megússza a színház a tájolást?
Nemcsak a nevében, de ténylegesen is buda-
pesti lesz a Butapesti Kamaraszínház?
CS. T.: - Nem erről van szó. Sőt! Változatlanul
és hangsúlyozottan országos hatókörű színház
a miénk. Csak i másként értelmezzük az orszá-
gos jelleget, mi t az elődeink. Megszüntettük az
utazó és a fővárosi társulatok megosztottságát.
Egységes társ lat létezik csak, amely csupán
produkciók szerint oszlik meg. Azt akarjuk, hogy
minden előadásunk olyan legyen, hogyne csak a
székhelyünkön, hanem az egész országban
büszkén megmutathassuk.
SZ. M.: - A nevünket sem azért változtattuk
meg, hogy ezzel kizárólagos fővárosi létünket
deklaráljuk. Ellenkezőleg. Úgy gondoljuk, hogy
ma is jól cseng z országban a Budapest név, s
ha innen ezzel névvel érkezik egy előadás, az
nagyobb érdeklődést kelthet, mint ha a semle-
ges, kifejezéstelen Népszínház produkcióját
hirdetnék. Arról nem is beszélve, hogy külföldön
is nagyobb reklámértéke van ennek a névnek, s
ez külünösen az opera és a táncszínház
tervezett vendégjátékainál lehet fontos.
CS. T.: - De az országos jelleg azt is jelenti,
hogy a vendégjátékokon sem adhatjuk alább a
színvonalat, mint pesti előadásainkon, tehát
csak bizonyos technikai feltételek megléte esetén
játszunk vidéken. Ezzel szemben garantáljuk a
minőséget, ennek viszont ára van; ami előadá-
sainkat ugyanúgy meg kell fizetni, mint a többi
pesti színházét. A Forgószínpadot például Szé-
kesfehérváron látsszuk, de nem kis pénzért.
Ugyanakkor a Vörösmarty Színháznak is megéri,
mivel felemelt helyárakkal is zsúfolt házuk van.

- Mindaz, amit eddig hallottam, azt látszik
bizonyítani, hogy abban a polémiában, amely a
színházvezetők két tábora között hol látensen,
hol nyíltan zajlik, a Budapesti Kamaraszínház
azok közé tartozik, amelyek a „több lábon állás"
elengedhetetlenségét vallják.
SZ. M.: - Nincs más választásunk. Ádáz csata
dúl a színházak és a fenntartók, de a színházak
között is a nagyobb dotációért. Természetesen
mi is ragaszkodunk a. legalább reálértéken tartott
állami támogatáshoz. De ha mi többet és jobbat
akarunk produkálni, ha új és új ötleteinket meg
szeretnénk valósítani, akkor bizony meg kell ta-
lálnunk a plusz kiadások fedezetéhez szükséges
pénzt. Tudomásul kell venni, hogy a nadrágszíj-
meghúzás csak egy darabig megy, s a költségek
lefaragása egy bizonyos szintig lehetséges. Ah-
hoz, hogy igazán takarékoskodni tudjunk, alig-
hanem be kell ruházni. A színház egyes részlegei
a város legkülönbözőbb, egymástól gyakran
igen távoli helyein vannak, illetve a józsefvárosi



 És mi lesz a rendezőkkel?
SZ. M.: - Az eddigi rendezőkkel nem óhajtunk
állandó szerződést kötni.
CS. T.: - De újakat sem akarunk beosztott ren-
dezőknek szerződtetni. Egyelőre a produkciókhoz
keresünk rendezőket, mert úgy gondolom, hogy
mindenkinek az a legjobb, ha a rendező és a
darab optimálisan találkozik, s az sem baj, ha a
társulat új meg új rendezői impulzusokat kap.
SZ. M.: - Ez részben a tervezőkre is igaz,
ugyanakkor leszereződött hozzánk Székely László
és Schäffer Judit. Nekik az egyes előadások
díszlet-, illetve jelmeztervezői feladatain túl a
műhelyek és tárak szakmai munkájának fejlesz-
tését, felügyeletét, a színház arculatának kialakí-
tását és gondozását is el kell látniuk.
 Hasonló társulatépítési elvek érvényesül-

nek a táncszínháznál és az operánál is?
SZ. M.: - Részben igen, részben nem. A tánc-
együttest csak hosszú nevelőmunka során lehet
kialakítani, ez a folyamat már régóta tart, egy-egy
új tag beépítésére persze mindig szükség van, de
ez nem rendíti meg a társulat belső életét. Az
operánál mása helyzet. Ahhoz, hogy a Buda-pesti
Kamaraopera ne csak kis lélekszámú utazgató
társulat legyen, hanem speciális feladatokat
vállalaló, de a többi magyar operatársulattal
művészileg azonos rangú együttes, újra kellett
gondolnia tagozat működését. Selmeczi György
produkciókra szerződteti az énekeseket, mindig
azokat, akik az adott feladatra a legjobban meg-
felelnek. Külföldről vagy belföldről, ez mindegy. A
már említett Orfeo és Euridice címszerepét pél-
dául külföldi művész énekli. Az operatagozat tagjai
ugyanúgy meghallgatáson vesznek részt, minta
vendégművészek, s csak a művészi alkalmasság
dönt a szerződtetéseknél. A Budapesti
Kamaraopera ötvözi az állandó társulat és a sta-
gione-rendszer vonásait, a megerősített zene-kar
státusban van, az esetleges szükséges énekkar
tagjait készenléti szerződés köti a szín-házhoz, a
szólóénekesi gárdát pedig azok alkotják majd,
akik idővel a leggyakrabban szerepel-nek itt, s
lassan tényleges művészi kötődéssel
kapcsolódnak a színházhoz. Az opera- és a prózai
tagozat között szoros kapcsolat lesz, ami az
operajátszás korszerűbb szemléletében is meg
fog nyilvánulni. Az opera is, de önállóan a zene-és
énekkar is turnézik bel- és külföldön egyaránt. Az
előadások legtöbbje eredeti nyelven, vagy azon is
szólal meg. Klasszikus operák és a kor-társ -
mindenekelőtt a magyar - operairodalom
kiemelkedő darabjai alkotják a repertoárt. Minden
évben megrendezik a Kortárs Zenés Szín-házak
Fesztiválját - idén ez június elején lesz. CS. T.: -
Az opera átalakulásának mértékét talán azzal
tudnám érzékeltetni, ha felsorolok néhány címet,
mit fognak játszani: Cimarosa: Titkos házasság,
Mozart: Don Giovanni, Richard Strauss: Ariadné
Naxoszban,

Lukács Margit és Perczel Zita (Koncz Zsuzsa
felvételei)

szonhárom színész státusban levő embernek
nem hosszabbítottuk meg a szerződését. Ebből
tizenkettő az úgynevezett utazó, és tizenegy a
pesti társulat tagja volt. Az egész együttesben
hatvannégy színész volt státusban, ebből hu-
szonnyolc az utazó társulatokban. A valóban
dolgozó színészek száma ötven-ötvenkettő volt.
CS. T.: - Az 1991-92-es évadot egy körülbelül
negyvenöt fős társulattal lenne célszerű kezdeni.
Ahhoz, hogy valóban ütőképes legyen a társulat,
tizenhárom-tizenöt színészt kell még szerződ-
tetnünk.

- Kik ezek?
CS. T.: - Eddig Tóth József, Derzsi János, Ujvári
Zoltán, Egri Kati, Safranek Károly, Nemcsák
Károly, Rátóti Zoltán, Csonka Ibolya. De az újak
mellett természetesen a régiek közül is számítok
azokra, akik elfogadják céljainkat, s akikkel én is -
úgy érzem - dolgozni tudok. Különböző okokból a
Népszínház színészeinek jó része nem abban a
szerepkörben volt, amelyben optimális tel-
jesítményt tudna nyújtani. A szerződtetési tár-
gyalásokon ezt mindőjükkel tisztázni kellett. A
legtöbben megértették indokainkat, s vállalták a
közös munka kalandját. S még egy: aki húsz éve
húzza a szekeret, annak a szerződését erkölcs-
telenség lett volna felbontani.

- Így hát maradtak a védett korúak s a hozzá-
juk hasonló színészek.

CS. T.: - Zömmel igen. De mindenkinek - vé-
detteknek és nem védetteknek - tudomásul kell
vennie, hogy egyedül a produkció a fontos és lé-
nyeges, az egyenletes foglalkoztatottság ehhez
képest másodlagos szempont. S részben ebből
is következik, hogy minden olyan esetben, ha azt a
művészi szempontok indokolják, vendégmű-
vészeket szerződtetünk, igyekszünk minimálisra
szorítani a szereposztásból adódó művészi
kompromisszumokat is.

épületben csak erős megszorításokkal lehet kor-
szerű előadásokat tartani. Elengedhetetlen az
épület átépítése. Talán megkaphatjuk a színház
mögötti telket, s akkor bővíthetjük, zsinórpadlás-
sal láthatjuk el a színpadot, műhelyházat is kiala-
kíthatunk. Ez csak látszólag kiadás, valójában
hosszú távon megtakarítás és a normális munka
feltétele.

- Arról már beszéltünk, hogy mit jelent a
színház nevében a Budapesti, de miért lett Ka-
maraszínház a Népszínházból?
CS. T.: - Mint már mondtuk, mi arra törekszünk,
hogy játszási helyeink egyenértékűek legyenek,
de úgy, hogy külön-külön speciális funkciót tölt-
senek be. E funkciók összességének azonban
eredőként ki kell adnia a színház profilját, azt,
amit minden társulatunk és játékhelyünk sugall. S
ezt mi a kamaraszínházi jellegben találtuk meg.
Ez persze nem a tér méreteit jelöli, hanem a
játékmódot, a színészi jelenlétet, alakítási stílust,
illetve az ennek megfelelő darabválasztást. Ha
analógiát keresek, akkor leginkább a cseh kis-
színházakra gondolok, ahol a díszlettervezőtől a
rendezőig mindenki a színészre koncentrálva
dolgozik.
 Ehhez a koncepcióhoz nem akármilyen

színészek kellenek. A Népszínház prózai társu-
latai, enyhén szólva, minden tekintetben hetero-
gének voltak. Nyilván meg kell újítani az együt-
test. Ezzel kapcsolatban: elterjedt a hír, hogy a
prózai színészeknek több mint felét elbocsátotta
az új vezetőség...
SZ. M.: - Ez nem igaz!
 Meg azt is beszélik, hogy az utazó tagok

majd mindegyikének felmondtak.

SZ. M.: - Ez sem igaz! Az viszont igaz, hogy hu-
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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-

BÉRCZES LÁSZLÓ

LESZ-E SZÍNHÁZ SZOMBATHELYEN?
BESZÉLGETÉS KISS JÓZSEFFEL


