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VILLÁM ÉS TSA
igyelnek ránk. Szeretnének
kapcsolatokat építeni nálunk. Aztán
többé-kevésbé csalódottan távoznak.
Az elmúlt hónapokban tucatnyi nyugat-
európai és amerikai szín-házi

szakemberrel, menedzserrel volt alkalmam
találkozni, akik mind azért jöttek Ma-
gyarországra, hogy közös színházi programokat
indítsanak, hogy előadásokat kínáljanak, rende-
zők, tervezők cseréjét szorgalmazzák, oktatókat
ajánljanak, s persze előadásokat vegyenek,
együtteseket hívjanak vendégszereplésre. Ke-
resik a partnereket.

De nem vagyunk elég jó partnerek. Mindenek-
előtt azért nem, mert alig van tematikai és formai
szempontból valódi érdeklődésre számottartó
előadásunk, s alig van utaztatható együttesünk.
Ha lennének is a nagyszínházakban jó produkci-
ók, ma már egyre nehezebb a nagy apparátust
mozgató előadások eladása. A Katona József
Színház jó időben kapcsolódott be a nemzetközi
színházi vérkeringésbe, s hírneve, exportált elő-
adásainak színvonala egy ideig még biztosítja
külföldi sikereit. Más színháznak viszont a jelen-
legi külső és belső tényezők együtthatása miatt
alig van reális és tartós esélye a nemzetközi si-
kerre. A budapesti kulturális életet bemutató ber-
lini Grenzenlos eseménysorozat zárórendezvé-
nyére nem lehetett olyan együttest találni, amely
mai magyar darabot jó színvonalon játszana, s
külföldön is érthető, érdeklődést kiváltó témát
dolgozna fel; a belga, holland, francia, német,
egyesült államokbeli állami vagy alapítványi
színházi szervezetek képviselői a legnagyobb
bajban vannak, amikor a nekünk felajánlott ven-
dégjátékok viszonzására keresnek magyar
együtteseket; az áprilisban rendezett angol kí-
sérleti színházi bemutató-sorozatot aligha tudjuk
hasonló színvonalon viszonozni.

Külföldön egyértelműen a kisszínházakat ke-
resik, s ezen belül is főleg a kísérleti, a nem ver-
bális színházat. Van ilyen együttesünk? Van. Ha
nem is sok, de van. Ám létük bizonytalan, újat
alapítani pedig csaknem reménytelen vállalko-
zás. S nemcsak e színházat különösen sújtó
gazdasági szükségállapotok miatt, hanem a
színházi szakmán belül és a fenntartók, a
mecénások körében egyaránt tapasztalható
fenntartások miatt is.

Nem először beszélek a kisszínházak, a kísér-
leti, az alternatív színházak fontosságáról, s
most sem elsődlegesen a külföldi színházi kap-
csolatok megteremtése és bővítése motiválja
megszólalásomat. Meggyőződésem ugyanis - s
ez egybevág számos ország színházi gyakor-
latából szerzett tapasztalataimmal -, hogy az
alternatív színházak léte, működése nem csupán
gazdagítja egy ország színházi életét, de nélkü-
lözhetetlen inspirálója, mozgatója a nemzeti
színjátszás alakulásának is. Arról a cseppet sem
elhanyagolható szempontról nem is beszélve,

hogy kellőfinanszírozási és művészi koordináták
esetében ezek az együttesek sokkal könnyebben
találhatják meg, illetve hódítják vissza a színház-
tól elforduló közönség egyes rétegeit, mint a
nagyszínházak, amelyeknek persze továbbra is
megvan és meglesz a maguk - az eddigieknél
minden bizonnyal pontosabban körvonalazott -
feladata. A vidéki színházak talpon maradásá-
nak, megújulásának egyik leglényegesebb felté-
tele-az, hogy mellettük létrejöjjenek a kisszínhá-
zak, azokon a településeken pedig, ahol nincs
állandó színház, de már alakul a színházat
igénylő értelmiségi - diák -, polgári réteg, az
egyedüli lehetséges megoldás a kisszínház.
Hogy milyen formában, hogy minimális létszámú
állandó társulattal vagy befogadó jelleggel,
produkciókra szerződtetett együttessel vagy
több város szín-házainak kooperációjával, az
már részletkérdés.

Az alternatív színházforma megerősödése
hosszú folyamat, amelynek alakítását, gyorsítá-
sát most kell elkezdeni. Ehhez mindenekelőtt
szemléletváltozásra van szükség, annak belátá-
sára, hogy a színház egészébe az alternatív
együttesek éppen úgy beletartoznak, mint a hi-
vatásos társulatok. S ezt nem elég deklarálni,
ennek gyakorlati feltételei vannak. Mert ha elfo-
gadottá válik a színházművészet egysége, akkor
ennek a finanszírozási elvekben is érvényesülnie
kell. Többek között úgy, hogy az állandó és ma-
gas színvonalon dolgozó alternatív színházak
két-három évre pályázati úton kapják meg a fo-
lyamatos működésükhöz minimálisan szüksé-
ges anyagi biztonságot. Erre a színházak finan-
szírozására szolgáló központi költségkeretből
és/vagy a helyi önkormányzati forrásokból egya-
ránt kellene áldozni. Akárcsak arra, hogy az
ígéretes kezdeményezések jól körülhatárolt
feltételrendszer alapján, kiszámíthatóan
kaphassa-nak produkciós támogatást.

Mindehhez az esetek többségében nem len-
ne szükség plusz pénzre, hanem „csupán" a
meglévő dotáció ésszerűbb, gazdaságosabb, a
szellemi-művészi megtérülést gyorsabban ga-
rantáló szétosztásáról kellene gondoskodni. A
fővárosban például előrehaladott stádiumban
vannak egy alternatív színházi központ létesíté-
sének az előkészületei. Ez a centrum számos ál-
landó vagy alkalmi együttesnek teremtene pró-
ba- és előadás-lehetőséget, szervezett befoga-
dó színházi tevékenységet folytatna, helyet adna
többféle művészi ág művelőinek (koncertek, ki-
állítások) csakúgy, mint különböző kurzusoknak,
workshopoknak, tréningeknek, szervezné a hoz-
zá tartozó, általa felvállalt színházak hazai és
külföldi menedzselését stb. Budapestnek így
lenne egy rétegigényeket szolgáló, de európai
rangra törekvő színházi - művelődési - társa-
sági központja, amelyben a kultúrához a színvo-
nalas, de a törzsközönség anyagi lehetőségeit
figyelembe vevő vendéglátás tartozna. Ehhez a

főváros legfőbb támogatása az lenne, ha biztosí-
tani tudná a kedvező feltételeket az ingatlan bir-
tokba vételéhez.

Számos országban a városvezetők ingyen
vagy jelképes bérleti díjért engedik át az általuk
támogatandónak ítélt színházaknak a működé-
sükhöz szükséges helyiségeket, épületet. Fővá-
rosunknak nemcsak a tervezett alternatív szín-
házi központ esetében kellene élnie ezzel a mód-
szerrel, hanem több használaton kívüli, üresen
álló vagy raktárnak használt, pusztuló mozihelyi-
ség vagy kultúrház színházi célú kiaknázásának
előmozdításával. (A mozik közül például a volt
Cinkota, Nap, Alfa, Balassi, Jókai, Kultúra, Liget,
Madách, Maros, Óbuda, Otthon, Palota, Pest-
Buda, Széchenyi, Tétény, Világ, Rege áll üresen,
míg a művelődési házak közül a korábbi Törek-
vés, Landler, Kistex, Lőrinci Fonó.)

Továbbá: a színházi vállalkozások támogatá-
sára szánt alapokból el kellene különíteni bizo-
nyos összegeket olyan célokra, amelyek nem-
csak egy-egy együttes fennmaradását vagy
egyes produkcióiknak elkészítését segíthetik
elő, hanem többnek a működését racionalizál-
hatnák, méghozzá egyszeri befektetésként,
hosszabb távra.

Az egyik ilyen alap a nemzetközi kapcsolatok
finanszírozását szolgálná, az olyan rendezvé-
nyekét, mint amilyen a nemzetközi mozgásszín-
házi találkozó vagy a közelmúltban rendezett
svájci, angol, holland színházi bemutatósorozat,
amelyek inspirálhatják a hazai kisszínházak
munkáját. Ezekre esetenként így-úgy eddig is
megszerezték a szervezők a pénzt, de mennyi-
vel egyszerűbb, áttekinthetőbb és tervezhetőbb
lenne a kapcsolatok alakítása, ha erre a célra egy
előre megszabott, pályázható összeg lenne biz-
tosítva azoknál az alapítványoknál, intézmé-
nyeknél, amelyek a színházművészetet támo-
gatják.

A legtöbb országban létezik az úgynevezett
strukturális támogatás, amely azt célozza, hogy a
színházak egy-egy csoportjának, olyan infra-
struktúra álljon rendelkezésére, amelyet amúgy is
használniuk kellene, de külön-külön beszerzésük
roppant költséges, kihasználtságuk pedig
alacsony fokú. Ha viszont ezt az infrastruktúrát
néhány együttes közösen működteti, mindkét fél
jól jár, a szponzoráló is, a színházak is. Mint min-
den más célra, erre is pályáztatni kellene a kultu-
rális menedzsereket, akik meghatározott időre
(két-négy év) és feladatkörre szerezhetnék meg
azokat az irodákat, amelyekben néhány társulat
teljes menedzselését, ügyintézését, anyagkeze-
lését stb. lebonyolítják. Tisztes haszonért.
Nyelvtudás kötelező.

Merthogy a nyelvtudás hiánya is akadálya an-
nak, hogy megfelelő partnerek legyünk. Egyre
több az olyan külföldre szóló szakmai meghívás,
vendégszereplés vagy workshop, amely nálunk
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vagy másutt idegen nyelven zajlik. Ugyanakkor
alig lehet olyan művészeket találni, akik idegen
nyelveket beszélnek. Így az ajánlásnál, az utaz-
tatásnál a szakmai, művészi szempontok és kri-
tériumok háttérbe szorulnak azon praktikus
szempont mögött, hogy ki beszél angolul, néme-
tül, franciául... Tehát a szükséges hazai szakmai
kurzusok mellett sürgős feladat nyelvtanfolya-
mok szervezése is.

Végezetül még egy dolgot kell megemlítenem
az alternatív színházak jövőjével kapcsolatban.
Ez pedig a vállalkozó kedv élénkítése. Bár sokan
érzik úgy, hogy a jelenlegi színházi struktúra kö-
tött keretei között nemigen tudják művészi ké-
pességeiket maximálisan kibontakoztatni, nehe-
zen adják fel relatív biztonságukat. Csak keve-
sen vállalkoznak arra, hogy a maguk által kitűzött
és vállalt célok érdekében új működési formában
dolgozzanak. Pedig több olyan színházi ember,
aki a közelmúltban hivatásos színház élére került
igazgatónak vagy művészeti vezetőnek, sokkal
inkább kifuthatná formáját egy-egy kisszínház-
ban, mint a színházi nagyüzemekben. De ehhez
a váltáshoz is minimális anyagi és egyéb bizton-
ság szükséges.

S visszaérkeztünk a kiindulóponthoz. Ebből a
bűvös körből azonban egyszer mégiscsak ki kell
lépni!

E cikk leadása után értesültem arról, hogy meg-
született az első, nagyrészt magánszemély által

szponzorált s helyiségét az önkormányzattól
csupán jelképes összegért bérlő kisszínház.
Kecskeméten a Villám és Társa Általános
Kereskedelmi Kft. támogatja azt a színházi
vállalkozást, amely Balogh Tibor irányításával
áprilisban kezdte el működését.

Az új színház, amely - a Katona József Szín-
házzal „társbérletben" - a Kelemen László
Színpadon tartja előadásait, hármas célt szeret-
ne megvalósítani: különleges esztétikai minősé-
get képviselő stúdiószínházi produkciókat hoz
létre és fogad be, feléleszti a hajdan Ruszt Jó-
zsef által kezdeményezett pedagógiai színházi
hagyományokat és kamara jellegű szórakoztató
színházi funkciót kíván betölteni. Emellett nya-
ranta a Szabadidő Központban létesített sza-
badtéri színpadot működteti.

Még ebben az évadban fogadnak vendégpro-
dukciókat (például Az építész és az asszír csá-
szár című Arrabal-darabot a Kamrából és a
Cyranót Nyíregyházáról), majd októbertől jeles
művészek részvételével saját előadásokat is
színre állítanak, amelyeket nemcsak a városban,
hanem staggione-rendszerben országszerte
játszani akarnak.

A vállalkozásnak nemcsak a produkcióit sze-
retnénk a minden újnak kötelezően kijáró bizal-
mat megelőlegező figyelemmel kísérni, hanem
az új finanszírozási rendszer alakulását és a vá-
ros színházi struktúrájában bekövetkező bővü-
lést, az ezzel járó fejleményeket is.

Hegedűs D. Géza (Becket Tamás) és Hetényi
Pál (Kísértő) az Eliot-drámában

Mielőtt szó esnék az előadásról, essék szó e
helyről, a Katona József Színház s a TV-1
stúdiójáról, a Kamráról, amely a magyar
színház káprázatos színvonalbeli hullámzásai
s még káprázatosabb (bár tulajdonképpen
jól kiszámítható) elüzletiesedése idején
hamar üdítő színfoltja s egyik legnívósabb mű-
vészszínháza lett Budapestnek. Ebben a pici
belvárosi műhelyben egyenletesen magas szín-
vonalú, válogatott produkciókat láthat estéről
estére száz (vagy annál valamivel több) néző: a
Kamra színpadán rendre friss, eleven, ínyencek-
nek szóló előadások kerülnek színre. Zsámbéki
Gáborban, a színházvezetőben és
munkatársaiban volt annyi művészi-alkotói kedv
és kockázat-

vállaló készség, hogy e befogadószínház falai
közt röppent merész, bizonytalan kimenetelű és
mindennemű „papírformának" látszólag ellent-
mondó produkcióknak is teret adjanak. Az elő-
adások java részének minősége, látogatottsága,
kritikai visszhangja maximálisan visszaigazolni
látszik az alapítók eredeti elképzelését: A kínai, a
Jegyzőkönyv, a Mulatság, Az építész és az asszír
császár, a Szegény Dezső vagy az Egérlyuk,
mind-mind valódi siker, s úgy tetszik, e sorba
iratkozik fel a március második felében bemuta-
tott T. S. Eliot-drámaoratórium, a Gyilkosság a
katedrálisban is. (Mire e sorok napvilágot látnak,
már megvolt a színház utolsó bemutatója ebben
az évadban: a Katharina Blum elveszett tisztes-

sége, amely Bereményi Géza átiratában, Ascher
Tamás rendezésében, a Katona színészeivel
nem mindennapi csemegének ígérkezik.)

Anélkül hogy túl akarnám dimenzionálni a pici
műhely jelentőségét, nem hallgathatom el: nap-
jainkban, amikor sok helyütt egyre harsányab-
ban és egyre szemérmetlenebbül folyik egyes
színházakban az olcsóság vására, amikor csillo-
gó, kasszatöltő mutatványokkal bódítják el a ma-
nipulált és átmosott agyú nagyérdeműt, s amikor
nemegyszer művészetté maszkírozva sózzák a
gyanútlan néző nyakába méregdrágán a nagy-
iparilag előállított bóv l i t - egyszerűen megnyug-
tató érzés, hogy van még hely, ahol szellemi iz-
galmat kínálnak, ahol az ember azt kapja, amit a
színháztól vár.

Lehet, hogy kissé patetikusra sikeredett e lau-
dáció, lépdeljünk hát alá óvatosan a Kamra lép-
csőin, s vegyük szemügyre, mennyiben igazolja
vagy cáfolja az elmondottakat az új produkció.

„T. S. Eliot világirodalmi rangú, nagy lélegzetű
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