
világszínház

hosszú ideje nem volt önálló operaren-
dezője, és a bemutatókat vendégekkel
oldották meg. Nem fejtem ki a szakmai
folyóiratban, mit jelent a művészek és
közönség számára, ha nincs az operatár-
sulatnak olyan irányítója, aki viszonyla-
gos rendszerességgel karbantartja a pro-
dukciókat. Most Vámos László egyik
növendéke, az 1982-ben a rendezői sza-
kon végzett Éry-Kovács András került
Pécsre, és munkája azzal biztat, hogy a
társulat a zene világában jól tájékozódó,
amellett a körülményekhez alkalmaz-
kodni képes szcenikai vezetőt kapott.

Éry-Kovács abban látszik igazodni
mestere példájához, hogy a remekművet
nem óhajtja a maga erőszakolt ötleteivel
megtűzdelve előadni. Úgy tűnik, hogy az
előzőleg tanári diplomát szerzett rendező
bízik Mozart zsenijében, és nem hiszi azt,
hogy ezt kiagyalt jétékokkal kell
mindenáron közelebb hoznia napjaink
közönségéhez. Becsülendő törekvés ez
korunkban, amidőn nem kevés opera-
rendező úgy szeretné megvalósítani
önmagát, hogy túlzó értelmezéssel terheli
meg némelykor a cselekményt. A
rendezői díjat Kerényi Miklós Gáborral
megosztva nem utolsósorban azért kapta
meg Éry-Kovács, mert a hagyomány-
őrzés - különösen klasszikus zeneműnél -
legalább olyan dicséretes erény, mint a
hamis vagy, annak vélt bálványok le-
rombolása. Éry-Kovács András Konkoly-
Thege Klárának szerény kivitelezésű és
nyilvánvalóan a kényszerítő körülmé-
nyeket is figyelembe vevő, mégis viszony-
lag látványos és jól bejátszható díszletei
között élni engedi a Mozart-zenét, csupán
az értelmezéshez szükséges elemek-kel
tetézve meg az előadást. A víg jelenetek
úgyis mulattatók, hogy nem mennek túl a
muzsika meghatározta kereteken, és nem
nyomják azt agyon. Vitatkozni legföljebb
Horváth Éva jelmezein lehet-ne; néhány
jó kosztüm és maszk mellett a rikító színű
parókák fölöslegesen terelik el a
figyelmet a játékról és a muzsikáról.

Breitner Tamás zenei vezetése jól meg-
alapozott hagyományokra támaszkodhat,
ám tradícióteremtő az a több mint másfél
évtized is, amelyet e nagy színpadi gya-
korlattal rendelkező dirigens Pécsett már
eltöltött. Mozart-értelmezése világos, és
mind a zenekar, mind az énekesek szá-
mára jól követhető. Általa az egyik leg-
jobb zenekari produkció hallgatói lehet-
tünk a fesztiválon.

Örömmel tapasztaltam, hogy a pé-
csieknek egyelőre jelentékeny énekes-
gárda áll a rendelkezésére, csak sikerül-

jön is őket megőrizni a mostoha körülmé-
nyek közepette. A társulatnak egyik legré-
gibb, méltán megbecsült tagja, a rendkívül
muzikális és jó fölkészültségű Németh
Alice. Grófnéja teljes mértékben mozarti
ihletésű, énekének magas színvonalát a
szerényebb alakítókészség sem rontja le.
Susanne-ként Geötz Judit ugyancsak fi-
gyelemre méltó tehetségről tanúskodik,
hangjának fénye és szép színe csak bizo-
nyos helyeken válik olykor kissé élessé.
Benei Katalin bájosan előadott és hangilag
is kellemesen megformált apródja, Egri
Sándornak mértéktartó játékkal jellemzett
Figarója mellett Vághelyi Gábor második
felvonásbeli áriájában igazolta azt a meg-
győződésünket, hogy Almaviva grófként a
pécsi operatársulat egyik nyereségévé vált,
amióta Szegedről idekerült.

Az egészében véve ízléssel, nagy zenei
biztonsággal előadott Mozart-opera né-
hány énekesi pontatlansága, kidolgozat-
lan, nyers részlete arra figyelmeztet, hogy a
Budapesten kívül működő operatársulatok
tagjai a hangképzés szempontjából is hát-
rányosabb helyzetben vannak fővárosi pá-
lyatársaiknál. Bölcsen javasolta az előadá-
sokat követő ankéton Fodor Géza, az
Opera-ház dramaturgja, hogy a jövendő
operafesztiválokat érdemes volna
összekötni énekesek számára
mesterkurzusok rendezésével.

Az operajátszás sok gondja mellett -
ezeket csak címszerűen említem : a tapasz-
talatcsere hiánya, az utánpótlás problé-
mája nemcsak az utcáról bekerülő kórusta-
goknál, hanem magánénekeseknél és mu-
zsikusoknál is, a budapestinél lényegesen
mostohább gazdasági körülmények, néhol
a színházi vezetés érdektelensége és kö-
zönye - örvendetes volt e hat vidéki elő-
adáson megtapasztalni azt, hogy Szeged,
Győr, Pécs, Debrecen sem földrajzilag,
sem zenei színvonalát tekintve nincs már
messze Budapesttől. Sőt, van, ahol ezt a
távolságot a budapesti Operaháznak kelle-
ne behoznia; a szcenikailag vitatható, de
zenei megoldásaiban mindenképpen sok
kívánnivalót maga után hagyó A sevillai
borbély-előadásuk a példa erre. Arra már
gondolni sem merek, hogy a vidéki társula-
tokkal szemben, amelyek tudomásom sze-
rint komolyan készültek erre a fesztiválra,
és jelentős ügynek tekintették, az ország
első zenés színháza talán nem vette annak.

Ma még nem tudni, mikor és hol lesz a
legközelebbi fesztivál, de egyben csak-
nem biztos vagyok: erre az összejövetelre
már valamennyi budapesti és vidéki
operatársulat a megfelelő megméretés
reményében kénytelen lesz minden eddi-
ginél alaposabban előkészülni.

ALEKSZANDR SZVOBOGYIN

Jefremov

A Szovjetunió Kulturális Minisztériuma, a
Művész Színház vezetőségének javaslatá-
ra, a színházat egyesületté szervezte át,
melynek tagjai két önálló színpad (a régi és
az új épületben), a műhelyek, a színház
múzeuma és stúdiója. A régi épületbe visz-
szaköltöző társulat vezetője, az egyesület
művészeti vezetője Oleg Jefremov, az új
épületben maradóé pedig V. Sz. Anurov. Az
egyesülés eszmei-művészeti irányítója az
igazgatói tanács, melynek elnöke az egye-
sülés művészeti vezetője, tagjai a tagszerve-
zetek vezetői.

Harmincéves ismeretségünk során meg-
szoktam, hogy soha, még a teljes egyet-
értés, a beszélgetőpartnerral való teljes
azonosulás során sem tárulkozik fel egé-
szen. Ne várjunk tőle olyat, amire nem
képes. A racionalitás soha nem hagyja el,
de a hátsó gondolatot megveti.

Az utóbbi időben hol itt, hol ott hallom
(igaz, nem kimondottan csillogó elméjű
emberektől), hogy Jefremovra rossz
hatással van X., vagy hogy Jefremovnál
mindent Y. csinál.

Csak mosolygok. Lehet hatni Jefre-
movra? Meg lehet csinálni valamit Jefre-
mov helyett? Az emberismeret teljes hi-
ánya kell ahhoz, hogy így beszéljenek
róla. Ördögöt lehet rá hatni! Még elkép-
zelni sem tudok valakit, aki ennek jobban
ellenállna. Bár mindenhonnan és min-
denkitől összegyűjti a véleményeket, rend-
kívül nyitott. De makacssága sztoikus
makacsság, hajthatatlansága végleges hajt-
hatatlanság. Mint igazi színházi ember,
több tucat kerülő utat ismer a cél felé
vezető úton. (Ki ne ismerné ezeket az
orosz színház művelői közül?) Szívébe
véste Nyemirovics-Dancsenko tanítását,
mely szerint kompromisszum nélkül szín-
házat sem létrehozni, sem vezetni nem
lehet. De fantasztikusan, olykor fanati-
kusan célratörő. Évekig képes ragaszkod-
ni elképzeléséhez, újra meg újra vissza-
térve ahhoz, amit kigondolt. Ha már
kigondolta! A „társadalom hőse", a „mi
fiunk" egyszerű külseje mögött - ki min-
denkit meg nem tévesztett ez a külső! -
tiszta és állhatatos elme, emberi össze-



tettség, egyéni jellem és olyan sors áll,
amelytől nem idegen a drámai össze-
ütközés.

Emlékszem egy régi elfogadásra a
Szovremennyikben. A Kinevezést, egyik
legtökéletesebb előadását mutatta be.
Ironikus, elegáns, világos volt, mint egy
balett. Akkoriban élesnek számított. Fő
témája - hogy mai politikai nyelvet hasz-
náljunk - a káderkérdés. Alapgondolata :
tehetséges, okos, szakképzett emberek,
foglaljátok el a vezető állásokat! Ne hát-
ráljatok meg az alkalmazkodóképesség
bűvészei, az ügyeskedés lírikusai előtt,
akik élősködnek munkátokon! Ne állja-
tok félre, ne hivatkozzatok vezetésre
való állítólagos alkalmatlanságotokra!
Ő játszotta Ljamint, csodálatos szí-

nészi munka volt. De a darabot nem
fogadták el. Nem és punktum. Ma már
nehéz lenne felidézni az ellenvetések
sorozatát, ha meg sikerülne, a mai olvasó
meg sem értené, annyi benne a sületlen-
ség, a kicsinyesség...

Két éjszaka egyfolytában vitatkoztak.
Jefremov hajlandó volt még dolgozni a
darabon, apró kompromisszumokat kö-
tött, jelentéktelen replikákat kicserélt, de
a lényeg mellett végig kitartott. s
győzött.

Így járt évek múlva a MHAT-ban is az
Örökül hagyom rátok című darabbal, amit
aztán Így győzünkre kereszteltek át. Va-
laki úgy gondolta, ez nyugodtabb cím.
Ugy állta a több hónapig folyó harcot,
mint az ostromot. Így volt ez Roscsin
Gyöngyház Zinaida című darabjával is -
hat éven át harcolt érte. (Minden egyéb
mellett erőt kellett vennie még egy fe-
lelős elvtárs humorérzékének teljes hi-
ányán is.) Most folynak a próbák. Vampi-
lov Vadkacsavadászatát tizenegy évvel
azután rendezte meg, hogy először jelen-
tette be rá igényét. Az előadás nem vált
színházművészeti felfedezéssé, de szá-
mára fontos volt, hogy a saját és a mások
tudatában is föltegye ezt az átkozott pon-
tot, és lezárja a harcot. Mert ő harcos. S
mindaz a legjobb és egyedi, ami az ő
művészi és született vezetői alkatában
rejlik, társadalmi sorsának kritikus pilla-
nataiban energiagóccá sűrűsödik össze.

Jefremov színészi játékmódja egyedi.
Talán dokumentálisnak nevezném, bár a
színháztudomány ilyet nem ismer. Nem
romantikusnak, nem pszichologikusnak,
nem is - mondjuk - ábrázolónak, hanem
dokumentálisnak. Játszhat jobban, játsz-
hat rosszabbul, játszhat megrázóan, de
bárhogy is, mindig hűen játssza sze-
repeit.

Lehet Jujdefáj a Jujdefáj 66 című film-
ben. Lehet Dolohov a Háború és béké-
ben. (Nem tudom elfelejteni, ahogy a
Pierre Bezuhovval vívott párbajjelenet-
ben a földre zuhant, és dühödten, mohón
ette a havat, hogy lőni tudjon. Egyre arra
gondolok, hogy biztosan Puskin is így. .
.) Lehet Ivanov, a páncélos tiszt az Élők
és holtak című filmben, aki a háború
elején, a legnehezebb percben megállítja
a futókat. Optimistán állhatatos figura a
tragikusan kilátástalannak tűnő pillanat-
ban. Lehet Burov körzeti megbízott a
régi Szervusz és viszlát című filmben, ami
egy mesterkéletlenül egyszerű és külső
megnyilvánulásaiban szigorú szerep. Nem
tudom, észrevették-e, hogy a rendőrök
egészen másképp viselik az egyenruhát,
mint a katonák, minden bizonnyal azért,
mert állandó kapcsolatban vannak a civil
lakossággal. Én csak azután figyeltem fel
erre, hogy láttam Jefremovot ebben a
szerepben...

Jefremov analitikus színész. Hőseinek
valódisága, a figurát meghatározó társa-
dalmi helyzet analíziséből keletkezik,
ami az ő számára természetes. Rozov
Örökké élnekjében az öreg Borozgyin
doktor mögött ott érezzük azoknak az
orosz embereknek az évszázados fejlő-
dését, akik történelmi tevékenységükkel
rákényszerítették a világ szótárait, hogy
másképp, oroszosan értelmezzék az in-
telligencia szót, habár maga a szó Nyu-
gatról került hozzánk. A kritika által sze-
rintem kevéssé értékelt Jefremov-alakí-
tás Gelman Négyszemközt mindenkivel
című darabjában az ellentétes erkölcsi
véglet emberét ábrázolja. Egész hazafiúi
temperamentumát, széles történelmi és
társadalmi általánosításokra való, csak a
tudós szociológuséhoz hasonlítható
képességét - igazi, MHAT-os színészi
felkészültségét nem is említve - arra
koncentrálta Jefremov, hogy a nézők
szeme előtt bogozza ki az okok és követ-
kezmények e gubancát, és bebizonyítsa,
hogy téves, hibás, megrekedt, mozdulat-
lan gazdasági körülmények - egyszerűb-
ben mondva „termelőeszközök" - lábuk-
ról a fejük tetejére állítják a „termelési
viszonyokat" is. Az erkölcstelenség lánc-
reakcióját váltják ki, amely a visszahatás
törvényének engedelmeskedve sújtja a
gazdaságot is, az erkölcstelenség hordo-
zóit is. Mert itt mi most, a párt által, a
társadalmi élet minden területén
kezdeményezett történelmi, forradalmi
változások után értjük (bár, mellesleg,
még messze nem mindenki!), hogy is
van a dolog, de akkor!. . .

Jefremov, a színész végtelenül érde-
kes, kimeríthetetlen téma. Az út, ame-
lyen fiatal korában elindult, más irányba
vitte. Színházművész lett abban az
Oroszországban kialakult értelemben,
amelyben ezt a szót a nagy Scsepkin óta
használják. Nemcsak színész, habár ki-
váló. Nem rendező, ha kiemelkedő is,
hanem szélesebb, általánosabb értelem-
ben színházművész.

Ebben a minőségében első cselekedete
1956-ban a Szovremennyik Színház
megalkotása volt. Romantikus korszaka
ez az ő és mindazok életének, akiket ma a
színház alapítóiként emlegetünk. S önök
tudják, vagy legalább sejtik, mit jelentett
azokban az években (az azt követőkben
még inkább) színházat alulról hozni létre.

És megvan a Szovremennyik, a nézők
néhány generációja számára a legszebb
lap a színháztörténetben. Kulturális, tár-
sadalmi jelenség a leningrádi (tovsztono-
govi) Drámai Nagyszínházzal együtt.

Jefremov, a MHAT stúdiójának fiatal
tanára, a Központi Gyermekszínház
(amely éppen ezekben az években vált
felnőtté a színházak között) sikeres szí-
nésze mindent odadobott egy ingatag
talajon nyugvó ötletért: olyan színházat
csinálni, amely Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko valódi művészi
és társadalmi elveire épül fel.

Szerencsésnek mondhatom magam,
mert alkalmam volt közelről megfigyel-
ni, néha pedig részt is venni minden-
napi életében. Milyen csodálatos volt a
jefremovi évek Szovremennyik Színhá-
za! Jefremovhoz szinte tapadtak a külön-
böző, gyakran egyáltalán nem színházi
szakmájú emberek. Úgy építette fel szín-
házát, mint egy kőműves, mint egy admi-
nisztrátor, mint egy apa. Ha ez nem hang-
zana ironikusan, azt mondanám, mint
egy isten. Mivel egy színházat nem meg-
szervezni, hanem megteremteni kell. s
ilyen színházteremtő képességgel van
megáldva Jefremov.

Legalább tíz éven keresztül a Szovre-
mennyik minden előadása esemény volt.
Sok ezer barátja volt, de több tucat el-
lensége is, méghozzá befolyásosak. Most,
az eltelt évek csúcsáról visszatekintve
elmondhatom, a színház legjellemzőbb
tulajdonságával vonzotta a nézőt: de-
mokratizmusával. Azzal, hogy nem akart
hazudni az életről, hogy normális emberi
szóval szólt a nézőhöz.

És az állandó harc, ami a Szovremeny-
nyikben természetes, mindennapi jelen-
ség volt.



De a színház természetének van két
szabálya, a többi kisebb, de szintén fel-
tétlen követelmény mellett két alapvető
szabálya.

Az első : életképes színház, olyan,
amelyik újat mondhat, csak „alulról",
stúdiószínházból jöhet létre egy olyan
tehetséges vezető, művész körül, aki új, a
korral egybehangzó, azt megelőző esz-
méket képvisel. A Szovremennyik sike-
rét, azt a helyet, amelyet színházi vilá-
gunkban betölt, éppen ennek a szabály-
nak betartása hozta meg.

A második: eredeti programjával a
színház egy adott ideig képes létezni. Ezt
az időt meg lehet hosszabbítania „fiatalí-
tás" különböző módszereivel. Így jártak
el a Művész Színház alapítói is a maga
idején, amikor a színház körül létrehoz-
ták a fiatal stúdiók rendszerét.

A Szovremennyik létének tizedik évé-
ben belső krízisjelenségek ütötték fel a
fejüket. A közönség még semmit sem
vett észre, a színház tekintélye tovább
nőtt, sőt „divatos színházzá" vált (ami
nyomasztotta Jefremovot). De. . .

Időbeli eltéréssel megismétlődött a
Szovremennyik szülőjének, a moszkvai
Művész Színháznak a története... Em-
lékszem, hogy megdöbbentett, amikor az
archívumban a MHAT művészeti ta-
nácsának és részvényesi tanácsának jegy-
zőkönyveit átnézve a kezdetektől, vagyis
1898-tól, felfedeztem, hogy Nyemirovics-
Dancsenko már 1904-ben elkeseredetten
és fájdalommal beszélt arról, hogy a
szín-ház eltávolodik eszmei
programjától, művészete és színészeinek
magatartása idegen vonásokat vesz fel. S
mindez a színház létének hatodik
évében, amikor a színház az értelmiség
színe-javának zászlajává vált.

1970-ben, életének tizenötödik évében
a Szovremennyik belső válsága már nem-
csak belülről volt érzékelhető. Rossz volt
ránézni Jefremovra ezekben a napokban.

És ekkor kapta az ajánlatot, hogy legyen
a moszkvai Művész Színház vezetője.

Valljuk be, a MHAT - bár az ország
vezető színházának számított - már nem
vonzotta a közönséget. Előadásai és szí-
nészei csak formailag követték az alapí-
tók legjobb hagyományait, valójában
kompromittálták művészi felfedezései-
ket. Moszkvai színházi berkekben nyíl-
tan a kiküldetésben lévők színházának
nevezték.

Az „öregek", a nevezetes második ge-
nerációs színészek, akik annak idején
meghosszabbították színházuk művészi
létét, úgy hivatkoztak Jefremovra, mint

az egyetlenre, aki emberként, művész-
ként, vezetőként képes új vért önteni a
halódó testbe.

Jansin, Szanyicin, Masszalszkij, Kto-
rov, Gribov, Rajevszkij, Sztyepanova,
Taraszova, Zujeva, Prudkin - ők hívták a
MHAT-ba Jefremovot.

Néhány komoly és dörzsölt színházi
szakember ma felteszi a kérdést, hogyan
mehetett ebbe bele minden előzetes
kikötés nélkül Jefremov az ő tapasztala-
tával, intuíciójával s a MHAT életének
ismeretével. Elvállalhat-e valaki egy
olyan színházat, ahol a társulatnak száz-
nyolcvan (néha még több) tagja van?
Összehasonlításképp megemlítem, hogy
létezésének első húsz évében a MHAT-
ban a színészek száma soha nem volt
több harmincnyolc-negyvenkettőnél. Az
alapítók íratlan törvénye szerint a társu-
latnak állandóan vezetője szeme előtt
kell lennie. Már egyetlen „elveszett" szí-
nész is a széthúzás bolygó atomjává, egy
másfajta, nem alkotó energia nemkívá-
natos kisugárzójává válik.

De Jefremovnak a színház mechaniká-
jának alapos ismerete mellett van egy
tulajdonsága, amely soha nem hagyta el.
Kritikus pillanatokban nem ravaszkodik
(pedig kellene, mondják a tapasztalt em-
berek). Minden „taktikus" lépést mellőz-
ve (pedig nem kellene, mondják ugyan-
azok) lép a társulat elé, és az igazat
mondja, bármilyen fájó legyen is az.
Minden ilyen alkalommal borotvaélen
tán-col, kötéltáncosként kockáztatja -
ahogy Viszockij énekli -, hogy a mélybe
zuhan bármely pillanatban.

Minden kikötés nélkül ment Jefremov a
MHAT-ba, egy olyan korszakban, amely,
ma már tudjuk, az ország, a társadalmi
lég-kör szempontjából nem a legjobb.

Senki nem tagadhatja, hogy ez alatt a
tizenöt év alatt, ha meg nemis változtatta
a MHAT struktúráját, de átformálta azt.
Keze alatt újból az egyik legérdekesebb,
vezető színházzá lett. Átadó jegyek iránt
előadások előtt már a Puskin téren és a
Nyikitszkij kapunál érdeklődnek.

A MHAT színpadán, az alapítók taní-
tásához híven, a legérdekesebb kortárs
szerzők jelentek meg; kiemelkedő színé-
szeket gyűjtött egybe, felsorolni nem kell,
mindenki ismeri őket. Tehetséges rende-
zőket hívott meg, köztük Efroszt, Dogyint,
Vasziljevet, Csheidzét, Hejficet...

Ez nem gyakran fordul elő a színház-
ban, de Jefremov valóban senkit nem iri-
gyel, senkire nem féltékeny, megdöb-
bentően jól viseli a kritikát. Az embere-
ket, akikkel dolgozni akar - legyenek

azok színészek, rendezők vagy színpadi
szerzők - nem osztja fel a művészetben
olyannyira meggyökeresedett kártékony
és buta szokás szerint „mieink„-re és
„tieitek"-re vagy más, a művészettől
ugyanolyan távoli kritériumok alapján.
Csak legyen tehetséges, érezze az idők
szavát, legyen meg benne az a honpolgári
szenvedély, amely ma is, harminc évvel
megismerkedésünk után is úgy izzik
Jefremovban, mint az örökmécs. Az a
szenvedély, amely ma is a szakadék szé-
lén vezeti őt, és arra kényszeríti, hogy
taktikai manőverek nélkül lépjen a társu-
lat elé nehezen megvalósítható javasla-
taival; a társadalom szolgálatának az az
olthatatlan vágya, amely a Színházművé-
szek Szövetségének szónoki emelvé-
nyére vitte, és lehetővé tette, hogy okos,
bátor beszédével lerombolja az íróaszta-
lon előre elkészített forgatókönyvet, és a
küldötteket a Színházművészek Orosz-
országi Szövetségének megalapítására
bátorítsa.

A színházban pedig nehéz korszak
köszöntött be.. .

A színházi közélet izgatott, a MHAT-
ban valami aggasztó történik.

Pedig a dolog egyszerű. Letelt a tizenöt
év, az az idő, amely alatt a még Nyemi-
rovics-Dancsenko által megfogalmazott
színházfiziológiai törvény szerint a társu-
latban kritikus változások játszódnak le.

A színház most készül visszatérni
klasszikussá vált épületébe, a
rekonstrukció befejeződött. s Jefremov,
ahogy mindig is tette a színház számára
sorsdöntő korszakokban, bejelentette a
társulat-nak, hogy új korszakot kíván
kezdeni a MHAT történetében, úgy akar
vissza-térni az alapítók által megépített
ideális színházépületbe, hogy a vele
tartó társulat minden - mennyiségi és
minőségi - szempontból is egészséges
legyen.

Hogy ott mi kezdődött!
Legalább a társulat felének a régi épü-

letben kell maradnia, és autonóm veze-
tésű új színházat kell létrehoznia. Ez
nehéz, de elengedhetetlen. Végre meg
kell újulnia a megcsontosodott struktú-

rának. Ami elmaradt akkor, a hetvenes
években, annak meg kell történnie most.
Nehéz, lehetetlen. Az emberek meg-
szokták, hozzánőttek a MHAT-hoz - na
meg a fizetés! De hiszen ez antihumá-
nus, ez erkölcstelen!

Mellesleg megfigyeltem, hogy az em-
berek magában a színházban is, a kultu-
rális szervekben is, ha arról elmélkednek,
mi erkölcsös és mi nem, tudatosan-e
vagy sem, de szem elől tévesztik azt, amit
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„végső eredmény"-nek nevezhetünk. Az
előadást. A színház másik felét, a nézőte-
ret. Erkölcstelen elbocsátani vagy másik
színházba küldeni a színészt, antihumá-
nus meghatározott időre kötni vele szer-
ződést, könyörtelenség nyugdíjba küldeni
őt. De humánus, erkölcsös dolog
kevesebb művészetet nyújtani annak,
akiért ez az intézmény, a színház létezik!

Úgy vélem, az a körülmény, hogy a
Művész Színház szervezete évtizedeken
keresztül nem újult meg, nemcsak alapítói
nemes hagyományainak mond ellent, de
az egyszerű józan észnek is.

A színház a társadalom csodálatos mo-
dellje! Ha miniatűrben, bizonyos sajátos-
ságokkal meg akarják szemlélni, mi is a
„peresztrojka", mik az eredményei és a
hiányosságai, nézzék meg, mi megy vég-
be a színházakban, köztük például a
Művész Színházban.

A pártbizottság, a szakszervezet ülé-
seinek és tanácskozásainak egymást kö-
vető sora, hírek, pletykák, levelek, névte-
len feljelentések.. , Végül a szavazás.

De hát el lehet-e a művészetben bár-
mit is dönteni szavazással?

Nem, itt mi valamit nem gondoltunk
végig a megkezdett „kísérlet" körülmé-
nyei között. A többség demokráciája a
színházban könnyen, mondhatni kitapo-
sott úton vezethet a középszer demokrá-
ciájához, a balettkar uralmához a szólis-
ták fölött.

Azt mondják, Jefremov hibákat köve-
tett el. Természetesen. Ki nem követett el
hibákat, különösen ilyen feszített alkotói
életút mellett? Azt mondják, Jefremovnak
vannak fogyatékosságai. Mintha Szta-
nyiszlavszkijnak, Nyemirovicsnak, Mejer-
holdnak nem lettek volna.

Jefremov dolga nehéz. De kiállja a próbát.
Az újonnan létrehozott színházművé-

szeti szövetségek és a vezető szovjet drá-
maírók becsületére legyen mondva, riadót
fújtak, beavatkoztak, nem hagyták magára.

...Nemrég történt. Valamiért ottho-
nában kerestem fel. Csend van, a bejárati
ajtó valamiért nyitva. Látom, ahogy a
nyitott konyhában két férfi - apa és fia -
halkan beszélget (a szavakat nem hallot-
tam), és vagy kései vacsorához terít, vagy
leszedi az asztalt... Nyikolaj Ivanovics
Jefremov, aki már nagyon rosszul lát,
ugyanolyan bölcs, ironikus, szellemes,
mint harminc évvel ezelőtt. Nemrég ünne-
pelte 90. születésnapját. Es Oleg
Nyikolajevics Jefremov elnyűtt arccal,
végtelenül fáradtan.

(Szeredás Ágnes fordítása)

(Megjelent a Szovjetszkaja Kultúra 1987
február 12-i számában.)

MEGYERI LÁSZLÓ

A bűvös pénzmaradvány
összetevői és manipulálása

A színház maradványérdekeltségű költ-
ségvetési szerv. Ez a besorolás meghatá-
rozza azokat a gazdálkodási feltételeket,
a szabályozott környezetet, melyben a
színháznak léteznie, gazdálkodnia kell. A
19/1980. (IX. 27.) PM. számú rendelet és
annak módosításai adják az alap-
feltételeket, s azokat a szakmára vonat-
kozó szabályokkal a 133/1983. MM.-PM.
számú együttes utasítással módosított
203/1981. MM.-PM. rendelet látja el. (Az
55/1985. [XII. 28.1 PM. rendelet „fazoní-
rozása" még várat magára.)

Jó-e ez a feltételrendszer a színházak-
nak, illetve minden színháznak egyforma
feltételeket teremt-e? Ez a kérdés mosta-
nában került előtérbe. Megindult a jelen-
legi szabályozás felülvizsgálata, korsze-
rűsítése. Itt van tehát az alkalom, hogy
lenyesegessük vadhajtásait. A gazdálko-
dási feltételek rugalmasabbá válásával
adott volt mindenki számára - mindenki
alatt értve a művészeti és gazdasági veze-
téseket - a feladat : élve a szabadabb lehe-
tőségekkel bizonyítani, hogy alkalmasak
vagyunk új szemléletű vezetésre, gazdálko-
dásra, tudunk élni azzal, gyarapodni belő-
le. Írásommal a dr. Koncz Gábor tanul-
mányával elindított színházi gazdálkodási
vitához szólok hozzá (SZÍNHÁZ, 1984.
május és június). Elemzésem első-sorban
Nyikos István fejtegetéseihez kapcsolódik
(SZÍNHÁZ, 1984. december).

Természetesen nem egyforma a vállal-
kozókedv, a kockázatvállalási készség, a
rugalmasság. Előbb-utóbb azonban min-
denki megtanulta, és ha nem is kihasz-
nálni, de használni az engedékenyebb
szabályozást, tehát meg kellett volna in-
dulnia egy nivellálódásnak. Ehelyett diffe-
renciálódás következett, élesedtek a kü-
lönbségek. Egyik feltevésem, hogy nem az
eltérő vezetési reagálások eredményeztek
különbségeket az indulásnál, hanem a ki-
használhatóság különböző mértéke. A jó
start nagy előny egy vitorlásversenyen,
de ott is tilos elfogni a szelet a vetélytárs
elől, ilyenkor jön a diszkvalifikálás. Egy
rossz rajt nem lehet a későbbi törekvések
gátja, főleg nem, ha közben cserélődött a
hajó személyzete. A cél az lenne, hogy a
színház esetében is egyenlő feltételeket

teremtsünk; ha szükséges, vezessük be a
hendikepversenyt, kijelölve azt az előnyt,
amivel a - szerintem konstruáltan - gyen-
gébb legközelebb lendületet vehet. . . Azt
azonban, hogy egyenlőtlenek a feltételek,
be kell bizonyítani.

Felesleges hangsúlyozni, hogy egyre
inkább anyagiassá váló korunkban min-
dennek ára van. Az értéket jól meg kell
fizetni, legyen az fizikai vagy szellemi
teljesítmény, alkotó- vagy szakmunka.
Ehhez pedig sok pénz kell. A mennyiség
tehát itt átcsaphat minőségbe. A sok pénz-
hez jutás feltételei azonban - szerintem - ma
nem egyformák az egyes színházaknál.

A színháznál semennyi pénz nem elég.
Ez a megállapítás igaz, párhuzamba lehet
állítani hétköznapi életünkkel. Minden-ki
jövedelme szerint költ életének fenn-
tartására, passzióira, illetve mindenki egy
kicsit többet. S aki ma megszokott egy
szintet, reáljövedelmének emelkedésével
automatikusan emeli azt. Úgyanígy
funkcionál a színház is. A vezetőség be-
állítja életét egy adott költségvetési ke-
rethez, megállapítja az előadás- és bemu-
tatószámot, az érdekeltségi rendszert.
Nagyon fontos az érdekeltségi rendszer,
hiszen a dologi javakon túl a szellemi
javak oda vándorolnak - tisztelet a ritka
kivételnek -, ahol a többletteljesítmény
anyagi megbecsülést is nyer. Mai szín-
házi érdekeltségi rendszerünkben az anya-
gi érdekeltség egyik legfontosabb tápláló
forrása a pénzmaradvány. Vizsgálódásom
első lépésben a pénzmaradvány keletke-
zésének lehetőségeit boncolgatja, mint az
egyenlőtlenség egyik legfőbb okát.

A színháznak a költségvetési év végén
képződő - és felülvizsgálat után elfoga-
dott - pénzmaradványa az alábbi részek-
re oszlik:
 10%-át a felügyeleti szerv
elvonhatja
 27%-ából tartalékkeretet képez
 63%-át jutalmazási és szociális-kul-

turális célokra fordíthatja. Ez határozza
meg tehát a következő évi jutalmazást, hi-
szen a béralapban tervezhető I% személyi
ösztönzési keret és az 1%-nyi tervteljesítési
jutalom komoly ösztönzésre nem ad lehe-
tőséget. Számolhatunk persze az év köz-
beni bérmegtakarítás e célra történő
átcsoportosításával. A vezetők jutalom-
keretét azonban év elején, a beszámoló
leadásakor állapítják meg, ami az éves
összjutalmazási keret 10-25%-a, a bér-
megtakarításból való átcsoportosítás pe-
dig év elején nem látható nagyságrend. A
színház dolgozóinak tehát (és elsősorban a
vezetőknek) az érdeke a minél nagyobb
pénzmaradvány.


