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Rabszolga-felszabadítás?

Beszélgetés a fővárosi színházak hely-
zetét szabályozandó tanácsi tervezetről

- Vannak, akik azt mondják, túl nagy a füst
a magyar színház körül. Alig ezer-egy-
néhány ember, alig több, mint mondjuk a
Ganz Mávag egy részlege. Minek ez a cir-
kusz? - kérdezem dr. Mezei Gyulától, a
Budapest Fővárosi Tanácsa Művelődési
Főosztályának vezetőjétől.
 Kétségtelen, manapság egyre többet

hallani, nem tagadom, nálunk, a Tanács-
ban is, a költségvetési viták során: ha egy
színház nem tud teljesíteni, nem tud
megélni, bukjon meg. Nos, mi, akik itt a
Fővárosi Tanácsnál színházakkal foglal-
kozunk, nagyon ellene vagyunk az ilyen
nézeteknek. Ha egy vállalat nem rentábi-
lis, bukjon meg, ezt természetesnek tar-
tom, hiszen a piacon derül ki, hogy annak
a vállalatnak a termékeire szükség van-e
vagy sem. De a színháznál más a helyzet.
A színháznak jóval nagyobb a hatása az
emberekre, mint gondolnánk. A színház
olyan értéket ad, amely az emberek mű-
veltségének, tudatának, az emberek sze-
mélyiségének gazdagodását hozza magá-
val. Erre a pénzt nem szabad sajnálni.
Már csak azért sem, mert az állami költ-
ségvetésben a színházakra fordított összeg
elenyészően csekély: Budapesten a tizen-
egy fővárosi tanácsi színházunkra 286
millió forintot fordítunk. Ez az összeg,
még a művelődési ágazat költségvetését
tekintve is, nagyon szerény, öt-hat száza-
lék. Ha meggondolja, hogy ezeket a szín-
házakat évente 2 millió 640 ezer néző
látogatja, tehát több, mint az összes
magyarországi színházi néző fele, akkor
szinte szégyellem ezt az összeget kimon-
dani. . .
 Ne haragudjon, hogy a szavába vá-

gok, de hát ha ez az összeg már eddig is
elégtelen volt, akkor mi lesz jövőre? Ho-
gyan fogja érinteni a színházakat az álta-
lános forgalmi adó? Lesznek színházak,
amelyek mégiscsak bezárnak?
 Nem. Nagyon fontosnak tartom an-

nak kimondását, hogy színházat nem lehet
bezárni. Azt el tudom képzelni, hogy
meg-bukik egy színházigazgató, mert nem
meg-felelő a műsorpolitikája, vagy nem
tud megfelelően gazdálkodni, de azt nem
tudom elképzelni, és nem tartom megen-
gedhetőnek, hogy bezárjunk egy színhá-
zat. Az élet (és a színházi konjunktúra)

azt bizonyítja, hogy ennyi színházra szük-
ség van Budapesten. Ha nemzetközileg
összehasonlítom a fővárost akár keleti,
akár nyugati nagyvárosokkal, s megné-
zem, mennyi lakosra mennyi színházi
férőhely jut, akkor Európában majdnem a
legutolsó helyen állunk. Az a helyzet,
hogy Budapesten 1945 óta egyetlen új szín-
ház sem épült, ám ugyanakkor a város
lakóinak a száma duplájára nőtt, semmi-
képpen nem tartható tovább. Tehát nem-
hogy bezárni nem szabad színházakat,
hanem újakat kellene nyitni. Na most,
ami a forgalmi adót illeti, a színházaknál
nem fog ilyen jelentős mértékben jelent-
kezni a költségnövekedés, mint ön mond-
ja, mert a színház úgynevezett „nullakul-
csos" kategóriába tartozik, tehát az álta-
lános forgalmi adót visszaigényelheti.

 Azt mondja, hogy Budapesten 1945
óta nem épült új színház. A színházak költ-
ségvetése még a szerény művelődési ágazat
igen szerény költségvetésén belül is csupán
öt százalék. Föl kell akkor tennem a kér-
dést, vajon a magyar kultúrpolitikának
egyáltalán fontos a színház? Nem lehet,
hogy csak mi - másfél ezren, meg talán a
közönség, csak mi hisszük, hogy fontos?

 Nem tudok ellentmondani. Az, hogy
a kultúrpolitika mennyire értékeli a szín-
házat, az nem szavakon múlik, hanem
tényeken. A tények pedig makacs dolgok.
Véleményem szerint a színház mint
művészeti ág a kultúrpolitikában nem
kapja meg azt a támogatást, amire szük-
sége volna, s amit megérdemelne. Talán
azt tudnám mondani, hogy az utóbbi
években néhány színházi felújítás (Ma-
dách Kamara, József Attila Színház, Arany
János Színház), talán ez jelez valamit
bizonyos kultúrpolitikai szándékból, de
csak jelez. Hozzá kell ugyanis rögtön ten-
nem, hogy a Vígszínház például ugyan-
úgy rászorulna a rekonstrukcióra, mint az
előbbiek. Az igazság az, hogy valójában
mi színházra akkor sem adtunk elég
pénzt, amikor - talán fogalmazzunk így -
az „aranykorban" éltünk. Azaz a boldo-
gult hatvanas években. Persze rögvest
hozzá kell tennem, mint olyanvalakinek,
aki nem csupán a színházzal foglalkozik,
hanem az iskolától szélesebb értelem-ben
a város egész művelődéspolitikájával,
hogy mi soha nem éltünk egy igazi
„aranykor" áldásaival, és soha nem tud-
tunk eleget fordítani az oktatásügyre és a
művelődéspolitikára sem. Talán ha
egyszer valóban megkeressük az okokat,
miért jutottunk ide gazdaságilag, társa-
dalmilag, erkölcsi és anyagi értelemben,
akkor - véleményem szerint - meg kell

kérdeznünk azt is, vajon eleget tettünk-e
az emberek általános műveltségéért, kép-
zéséért? Tettünk-e eleget azért, hogy az
emberekhez igazi értékeket juttassunk el?
Es minél szélesebb rétegekhez . . . Azt
hiszem, itt nagyon nagy adósságaink van-
nak, s ezeknek most, a gazdasági bajok
közepette arra kell figyelmeztetniük ben-
nünket, hogy ebből a kevésből most már
semmiképpen nem szabad visszalépni,
mert akkor katasztrófa lesz. A szocialista
társadalomnak alkotó, gondolkodó, mű-
velt emberre van szüksége, hogy kibon-
takozzék, s ma már világos, ezt csak akkor
érhetjük el, ha az állampolgárok általános
műveltségét emelni tudjuk. Ebben pedig
óriási szerepe van a színháznak.
 Önök készítettek egy részletes terveze-

tet, amely a színházi struktúra és a színházi
dotációs rendszer gyökeres megváltoztatá-
sára tesz javaslatot. Ez a tervezet számta-
lan tabut felszámolna, számtalan rendelet
megváltoztatását ajánlja. Fogalmazhatnék-
e úgy: mivel ebben a tarthatatlan hely-
zetben önök több pénzt adni nem tudnak,
most úgy döntöttek, hogy szabadságot
adnak?
 Szeretném, ha nem így fogalmazna.

Nem ez a dolog lényege. Nagyon sok
vitát átéltünk mi már a színházban; öre-
gek és fiatalok, vidékiek és budapestiek,
en suite-színházak és repertoárszínházak
között stb. Mindez nem vezetett sehová.
Sőt! Mára olyan patthelyzet alakult ki,
hogy lassan senkinek sem hisznek a szín-
háziak, és nem fogadnak el semmiféle
értékmérőt. A közönséget nem, mert a
közönség ízlése manipulált, alacsony ní-
vójú. A szakmai kritikát nem, mert úgy
érzik, klikkekbe szerveződik. Az irányí-
tást sem, mert bürokratikus, elavult parag-
rafusokhoz ragaszkodik stb. Talán nem
túlzok, ha ilyen sarkítottan foglalom össze
a helyzet képtelenségét. Tegyük még
ehhez hozzá azt, hogy a színházak elértek
a költségvetési küszöbig, s létezésüket is
veszély fenyegeti, akkor megért-heti,
hogy ez a helyzet továbbra tarthatatlan.
Véleményünk szerint tehát ha előbb-re
akarunk jutni, akkor át kell gondolni
egész színházi életünket, az egész szín-
házi struktúrát, és nemcsak valamelyik
szegmentjét. Úgy gondoljuk, és ezt sok-
szor hangoztattuk is, hogy a színház alko-
tóműhely, márpedig ha tényleg az, akkor
legelőször is biztosítani kell ennek az
alkotóműhelynek az önállóságát. Egyéb-
ként ezt akkor is biztosítanunk kellene, ha
lenne pénzünk.
 Ha jól olvasom a tervezetet, akkor

strukturális szempontból az a legfőbb új-



szerűsége, hogy a színház irányításának
döntő kérdései visszakerülnek a színházi
vezetők kezébe. Mondhatjuk tehát azt, hogy
egyszerűen a felépítményben követni
akarják a közelmúltban végbement gazda-
sági változásokat?
 Így van. Követni akarjuk a művé-

szeti életben is a társadalomban végbe-
menő demokratizálódási folyamatot: te-
hát azt, amit már számtalanszor deklarál-
tunk.. .

- . . . de még soha nem engedtek megva-
lósí tani . . .

- ... a színházi műhelyek önállóságát.
Ennek legelső lépése, hogy a színház
vezetőjét pályázat útján kell kinevezni. A
pályázatban pedig rögzíteni kell, hogy mit
akar a színházban elérni, milyen kon-
cepciója van. S mindezt meghatározott
időre megszabva.

 Ne haragudjék, de felvetődik a
kérdés, eddig hogyan történt a színházi
vezetők kinevezése, ha nem így?
 Régebben a Tanács a Művelődési

Minisztérium egyetértésével nevezett ki
színházigazgatókat olyan művészek kö-
zül, akikről munkájuk alapján úgy gon-
dolta, hogy alkalmasak erre a feladat-
körre. A Fővárosi Tanács azonban már
három éve rátért a pályázat útján törté-nő
kinevezésre, már több színházunkban
több olyan színigazgató dolgozik, aki pá-
lyázat útján került a helyére.

 Ha tervezete megvalósul, elképzelhe-
tőnek tartja, hogy a mostani színházigaz-
gatók közül néhányról kiderül: az új hely-
zetben alkalmatlan funkciója ellátására?

 Igen.
 Es akkor mi fog történni?
 Ebben az esetben ennek a színház-

igazgatónak a megbízását vissza kell vonni.
 A tervezet második pontja így hang-

zik: „a kinevezett színházigazgatók szá-
mára biztosítani kell az önálló műsorala-
kítás jogát". Miért, eddig nem maga dön-
tötte el, hogy mit játszik?
 Jelen pillanatban a műsor-engedé-

lyeztetés módja a következő: az igazgató
elkészíti az előzetes műsortervet, a Ta-
nács véleményezi, felküldi a Művelődési
Minisztériumba, s annak egyetértése
alapján engedélyezzük. Most azt mond-
juk, hogy ezt az egész folyamatot töröljük
el. A színház készítse el a maga mű-
sortervét, a színházigazgató ezt kötele-
zően vitassa meg a színházban a munka-
társaival, a kötelezően létrehozandó Mű-
vészeti Tanáccsal, majd ezek után saját
felelősségére döntsön, hogy az adott szín-
darabot bemutatja-e vagy sem. Hogy
értéket mutat-e be vagy értéktelent, poli-

tikailag megfelelőt-e avagy éppen káro-
sat: ezt a felelősséget ne vállaljuk át a
színházigazgatótól...
 Ön nagyon elegánsan fogalmaz, ami-

kor azt mondja, hogy „átvállalni a felelős-
séget". Itt kötelezően „átvállalták" mások
is. Ugyanazt a színdarabot a színház be-
nyújtotta engedélyezésre a Tanácsnak, a
Minisztériumnak, de nagyon sokszor el-
küldte különböző pártszerveknek is. Tudok
olyan színdarabról, amit évek alatt nyolc
példányban kellett legépeltetni, mert
annyian akarták „átvállalni a felelőssé-
get", az ön szavaival élve. . .
 Ezért mondjuk azt, hogy mi a szín-

házigazgató kinevezéséért vállaljuk a fe-
lelősséget, a programjának megvalósulá-
sáért pedig ő a felelős. És ha nem tud élni
ezzel a felelősséggel, akkor vonjuk tény-
legesen felelősségre. Még pontosabban
fogalmazok: az előbb azt mondtam, hogy
„átvállaltuk a felelősséget". Valójában az
az igazság, hogy a jelenlegi rendszerben
soha senki semmiért sem felelős. A mi
javaslatunknak éppen az a lényege, hogy
legyen felelős.
 Tervezetük további két pontja tulaj-

donképpen már megvalósult: eltörölték a
kötelező előadásszámot, amit a színhá-
zaknak idáig úgy be kellett tartani, mint a
Tejipari Vállalatnaka kefírgyártást, és fel-
oldották a művészek kötelező alapfellépé-
seinek a számát is. Ez megkönnyíti a szín-
házak munkáját, és megkönnyíti a tervezést
is. Van itt azonban valami, ami már eddig
is rengeteg félreértésre adott okot, s
alaposan felborzolta a kedélyeket: az ön-
álló helyár megállapításának a joga...
 Mind a három pont, amit idéz, olyan

feladatokat takar, amelyek megoldását
már 1987-ben elkezdtük, s 1988. január
1-jétől a mi színházainkban elfogadottá
váltak. Meggyőződésünk, hogy a színhá-
zak nálunk jobban tudják, melyik dara-
bot hányszor, kivel és mennyiért tudják
játszani.. .
 A következő pont a színházak

impresszálási joga. Mit jelent ez?
 Közismert, hogy megszüntették az

Interkoncert monopóliumát. Szeretnénk,
ha a színházaknak joguk lenne szabadon
külföldi turnékat szervezni, s a külföldi
előadások bevétele legyen az övék. De
továbbmegyek: legyen joga a színháznak
saját színészeit, énekeseit itthon, de főleg
külföldön menedzselni, „eladni", s az
ebből származó százalék maradjon a szín-
házban. De legyen joga a színháznak
műsorokat is eladni, s ez szintén képez-
zen színházi jövedelmet. Ebben tulajdon-
képpen az lehetne a jó, hogy a színész

a színházban kereshetné meg jövedel-
mének tetemes részét, de így a „hakni" is
színvonalasabbá válhatna, hiszen a szín-
ház vállalná érte a felelősséget, s nem
különböző hivatalok.
 Szinte magától értetődik, hogy ebben

a struktúrában további tabukat is fel kell
számolni. Igaz, hogy ha ez a tervezet érvénybe
lép, akkor kiszélesedhet a színházak vál-
lalkozótevékenysége? Tehát a színház sza-
badon kiadhat és árusíthat könyvet, video-
kazettát, hanglemezt, sőt ne adj isten, étter-
met is nyithat?
 Pontosan. Azt mondjuk, hogy a szín-

ház váljon komplex intézménnyé. Sok
olyan dolog van, ami a színház műkö-
désével kapcsolatos: akár könyvet, akár
hanglemezt, akár videokazettát megje-
lentethet, de valóban az éttermet, a szín-
házi éttermet sem tartjuk kizártnak.
 Eddig kizárólag strukturális kérdé-

sekről beszéltünk. Az önök tervezetének
azonban van egy nagyon fontos, a dotációs
rendszer megváltoztatására irányuló feje-
zete is. Ne haragudjék, de valamit nem
értek. A beszélgetésünk elején leszögeztük,
hogy a fővárosi tanácsi színházak állami
szubvenciója (286 millió forint) nomináli-
san az elkövetkezendő években sem válto-
zik. Reálértékének változásáról beszéltünk.
Ha semmi nem változik, ha jövőre is válto-
zatlan formában folyósítják a színházak-
nak az állami szubvenciót, akkor mit takar
a tervezetnek az a része, hogy a „dotációs
rendszer korszerűsítése"?
 Az lényegében igaz, hogy 1988-ban

minden tanácsi színház a fővárosban
ugyanazt a támogatást kapja, mint az
előző évben, csakhogy szeretnénk elérni
azt, hogy a színházak ne fizessenek bér-
leti díjat az Ingatlankezelő Vállalatnak.
Ez a mi színházaink esetében tizenöt-
millió forintot jelent. Szeretnénk elérni,
hogy a színházak mentesüljenek a bérleti
díjtól, a Tanács engedje át ingyen épüle-
teit a színházaknak. Erről a Végrehajtó
Bizottság dönt majd. Ez tulajdonképpen
olyan újításunk, amit már gyakorolt a
főváros. 1945 előttről tudunk erre példát, s
számos külföldi országban ez ma is élő
gyakorlat. Hozzáteszem azonban, hogy
ezt a pénzt nem adnánk vissza a színhá-
zaknak, hanem ezzel növelnénk az úgy-
nevezett színházi alapunkat, ami így közel
harmincmillió forintra növekedne, s ez
volna az a szubvenció, amit pályázat út-
ján adnánk, ítélnénk oda a színházaknak.
 Produkciókra?
 Igen. Ily módon befolyásolhatnánk a

fővárosi tanácsi színházak műsorpoliti-
káját tematikai és minőségi szempontból.



Elsősorban azt, hogy milyen darabot
játsszanak s milyen művészi színvonalon.

 Igen, csakhogy ez egy nagyon kényes
kérdés. Hiszen, mondjuk, valamelyik szín-
házigazgató bemondja a kulcsszót: szovjet
darab, s máris megkapta a támogatást. Vagy
eljátssza a Macbethet négy alkalommal.
Ebben az esetben önök nem a közönséget,
nem a művészeket, hanem Shakespeare-t
támogatták?
 Szó sincs róla. A pályázaton elnyert

összeget két részben fizetjük. Adunk va-
lami előleget, ami a produkció előállítá-
sához segítség, de a nagyobb részét arra
adjuk majd, hogy az előadás milyen mű-
vészi eredményt hozott, s főként hányszor
játszották.

 Ki dönti ezt el?
 Hogy hányszor játszották? Háta sta-

tisztika! Mennyi a fizető nézők száma.
Tehát ha négyszer vagy általában kevés-
szer játsszák, akkor a színház nem kap
egy fillér támogatást sem a Színházi Alap-
ból, sőt még az is előfordulhat, hogy az
előleget is visszaköveteljük. Ha viszont
eljátszotta ötvenszer, hetvenszer, abban az
esetben megkapja a beígért támogatás
teljes összegét, hiszen számunkra fontos
kultúrpolitikai értéket hozott létre.

 Említett az imént külföldi példákat.
Tudja-e, hogy Franciaországban és
Angliában Párizs, illetve London
polgármestere nem egy színházat
középületnek minősí-tett, ami azt jelenti,
hogy ezeknek a színházaknak sem
világítási, sem fűtési díjat nem kell
fizetniük, ezt az összeget az illető vál-
lalatok leírhatják az adójukból. Ezzel reál-
értékben jelentősen növelték az adott szín-
házak támogatását. Elképzelhetőnek tart
Budapesten is egy ilyen megoldást?
 Elképzelhetőnek tartom, bár sajnos

ezt a mi adórendeletünk pillanatnyilag
nem teszi lehetővé. Van ilyen kezdemé-
nyezésünk is, folytatunk ilyen tárgyalá-
sokat, de sajnos nincsenek olyan előreha-
ladott állapotban, mint például a bérleti
díjjal kapcsolatos tárgyalásaink, ezért erről
semmi biztatót nem mondhatok.

 Köztudott, hogy a színházak bevételei
hármas tagozódást mutatnak: állami szub-
venció, jegybevétel, egyéb bevételek. Na most,
nyilvánvaló, hogy az a színház, amelyik az
összes bevételének háromnegyedét (például
a Katona József Színház) az állami
szubvencióból fedezi, teljesen más helyzet-
ben van, mint az, amelyiknél ez a részarány
csak huszonöt százalékos (például a Ma-
dách Színház). Amikor a dotációs rendszer
korszerűsítéséről beszél, nem érez valami
ellentmondást? Hogyan lehet ugyanolyan
kultúrpolitikai és szakmai mércét állítani

egy olyan színház elé, ahol az egy főre jutó
támogatás esténként és székenként kétszáz-
húsz forint és egy olyan elé, ahol ugyanez
csak ötvenkilenc forint?

 Hadd kezdjem azzal, nagy baj lenne,
ha minden budapesti színház elé ugyan-
azt a mércét állítanánk, és ugyanazt kér-
nénk mindegyiktől. Szerencsére a szín-
házak között kialakultak profilok, s kiala-
kult ennek a profilnak megfelelő nézőkö-
zönség is. Mi például a legnagyobb, ön
által is idézett támogatást a Katona József
Színháznak adjuk, nézőnként kétszázhúsz
forintot, de amikor ezt tesszük, akkor fi-
gyelembe vesszük, hogy a Katona József
Színház egész műsorpolitikája olyan, hogy
elsősorban fiatal értelmiségiek, egyetemi
hallgatók, főiskolai hallgatók járnak oda,
tehát olyanok, akiktől a jelenleginél
magasabb jegyárat kérni képtelenség. Nem
véletlen, hogy a Katona József Színház az
egyik legalacsonyabb helyárral dolgozó
színházunk. De azt sem tagadhatja senki
sem, ha az utóbbi évek hazai és kül-földi
díjaira gondol, hogy ők tényleges értéket
nyújtanak.

 No de megbocsásson, a szakmai kri-
tika - joggal - nem veszi tudomásul, hogy a
Madách Színháznak vagy a Vígszínháznak
esténként a két színpadon több mint más-
fél-másfél ezer nézőt kell leültetnie lényege-
sen magasabb helyár mellett ahhoz, hogy
működni tudjon, hiszen ott az egy főre jutó
állami támogatás majdhogynem csak ne-
gyede a Katona József színházbelinek...
Nem egyenlőtlen verseny ez? Es nem igaz-
ságtalan?

 Ha ugyanazt a műsorpolitikai és
szakmai mércét állítják mindhárom szín-
ház elé, akkor igen. Akkor igazságtalan.
Ám ha minden színházat azzal mérnek,
hogy mit ígért és ahhoz képest mit telje-
sít, akkor, azt hiszem, nem az. Minden
színház az adott műfajban nyújtson tény-
leges művészi értéket.

 Ezek szerint elképzelhető az is, hogy
a jövőben lesznek olyan színházak, ame-
lyekben hatvan-hetven százalékos marad a
szubvenció, más színházakban pedig húsz
százalék alá csökken?
 Ha a színházak megkapják az imp-

resszálási jogot, abban az esetben bekö-
vetkezhet, hogy bizonyos színházaknál
csökken a szubvenció. De ez csak egyes
színházak esetében lehetséges.

 Ne haragudjék, de most ön is közel
jutott azokhoz a véleményekhez, amelyek
szerint a színházak, ha elég ügyesek, meg-
élhetnek állami szubvenció nélkül is. Mi
erről a véleménye?

 Soha nem éltek meg a színházak
szubvenció nélkül, és tudomásom szerint
nem élnek meg egyetlen országban sem.
(Ha nem állami, akkor van magán-
szubvenciójuk, szponzorok stb.) És hadd
figyelmeztessek most valamire: mi a mi-
nimumán vagyunk annak a szubvenció-
nak, amivel még egy színház fennállhat.
Ha ezt csökkentjük, akár nominálisan,
akár reálértékben, akkor a színházaink-
nak be kell zárniok. Pedig, megismétlem,
a mi színházainkban (és csak a mi fővá-
rosi tanácsi színházainkban) egy évben
kétmillió-hatszáznegyvenezer néző fordul
meg. Óriási kárt tennénk, ha ezt a
szubvenciót tovább csökkentenénk. Sőt,
ezt az évet talán mégígy át lehet vészelni,
éppen ezekkel a vállalkozásokkal, újfajta
gazdálkodási módszerekkel, takarékos-
kodással stb., de ezt nem lehet évekig
fenntartani.

 És azok, akik azt mondják, hogy ke-
zeljék a színházat ugyanúgy, mint bárme-
lyik termelőüzemet?

 A színház szolgáltatást nyújt, ez igaz,
csakhogy, mint már említettem, szörnyű
szűklátókörűségre vall és maradandó ká-
rokat okoz, ha a konzervgyártást (nem
becsülöm le a fontosságát) összekeverjük
a művelődéspolitikával. A legrosszabb
konzervgyárat is rekonstruálni lehet
néhány év alatt, ám azt, amit nemzeti iden-
titásban, oktatásügyben, általános műve-
lődésben elmulasztunk vagy elmulasz-
tottunk, azt évtizedekig tartó keserves
munkával sem lehet mindig helyrehozni.

 Összefoglalásul, mit tart ebben a ter-
vezetben a legfontosabbnak?

 Nagykorúnak kell tekinteni a szín-
házat. Amikor az egész társadalomban
egy demokratizálódási folyamat indul el,
amikor vállalatok, intézmények válnak
önállókká, és lesznek felelősek saját te-
vékenységükért, akkor nem lehet egyet-
len intézményhálózatot, a színházat rab-
szolgasorban tartani.
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