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GYŐZTÜNK VAGY VESZTETTÜNK?
edves Barátaim! Minden okunk megvan
a derűre és az ünneplésre: ma vagyunk
háromévesek. Három éve ezen a napon
jelent meg a Magyar Nemzetben
„kiáltványunk", amely-ben bejelentettük

„minden magyar színházi társulatnak", hogy
megalapítottuk a Független Színpadot. Ezen a
napon üdvözölte először „hivatalosan" is a
Független Színpad maroknyi társulatát a szegedi
Deák Ferenc Gimnázium igazgatója ötszáz
diákja nevében. Ezen a napon, a temesvári
forradalom másnapján énekelhettük el a
diákokkal együtt a székely himnuszt, és ezen a
napon innen, az iskolából indultunk el mi is -
Szophoklész Antigonéjának első „beavató elő-
adásával" -. a magunk útján, e véresen gyönyö-
rű és riasztóan szép, de mégiscsak reményteljes
napokban, a berlini fal lebontásával szinte egy
időben. Úgy gondoltuk akkor, hogy mi magunk is
részesei vagyunk a forradalmi eseményeknek,
amelyek végigsöpörtek akkor egész Kelet-Euró-
pán... Jogos tehát, hogy ezen a napon, három év
múltán feltegyük magunknak a kérdést: győz-
tünk vagy vesztettünk?!

Amint nehéz lenne értékelni mosta nagyvilág
akkori eseményeinek folyamatát és kimenetelét,
úgy nehéz értékelni azt is, hogy e három eszten-
dő során mi hová és mire is jutottunk!?...

Tények és érzelmek

Emlékezzünk! Amint nem tudjuk kitörölni emlé-
kezetünkből azt az első Antigoné-előadást, úgy
azt a pillanatot sem felejthetjük, amikor a Romeo
és Júlia olvasópróbáján mindannyian leültünk a
szegedi egyetem, a JATE pinceklubjának ko-
pott, szálkás parkettájára... Ki és mit gondolt
vagy mondott akkor?! - elfelejthetjük, de a par-
kettacsíkok finom szálkáinak monoton rajzolatát
nem felejtjük el! Akkor az a parketta az állandó-
ság, a végtelenség metaforája volt, magát a biz-
tonságot jelentette mindannyiunk számára.

Valaha régen, még a harmincas években,
ugyancsak Szegedről elindult egy másik Függet-
len Színpad - Hont Ferenc vezetésével. Ők is
Madáchot és Csokonait játszottak, majd később
ők is Budapestre jöttek; előbb a Zeneakadémi-
án, aztán már csak a Népligetben adtak Moliére-t
(a Duda Gyurit Major Tamás főszereplésével),
míg végül támogatottság híján megszűntek; de
úgy is mondhatnánk: betiltották őket.

Mi, e hajdan volt Független Színpad szellemi
örökösei, ugyancsak Szegeden kezdtük, az Al-
mássy téren és a Katona József Színház színpa-
dán folytattuk, Shakespeare-t, Madáchot, Cso-
konait, Moliére-t játszottunk, s most - végül
vagy csak egyelőre - itt ülünk a Golgota utcá-
ban, igencsak közel a Népligethez... Kísérteties a
hasonlatosság, és szorongató felelősség a ta-
nulságok megfogalmazása és megítélése.

Mennyivel egyszerűbb és - paradox módon -
mennyivel felemelőbb érzés lenne, ha azt mond-
hatnánk: minket is betiltottak... De nem! Minket
nem a betiltás réme fenyeget, hanem - egy
ügyetlen, és pénztelenségében csak önérdekeit
érvényesíteni képes demokrácia súlyozatlan ér-
tékszemlélete miatt - a kimúlás veszélye.

Erény-e vagy hiba most ezekkel az emlékek-
kel előhozakodni? Nádasdy Kálmán kedves szó-
játékával élve: mi valóban „egy ügyűek" va-
gyunk, mert tényleg nincs más ügyünk ezen az
egyen kívül. Ezek az emlékek nem csupán sze-
mélyes nosztalgiák, hanem a magyar színját-
szás történetének dokumentumai is.

Miféle fanatikus, szinte szerelmetes bátorság
kellett ahhoz, hogy ott, a JATE pincéjének par-
kettáján erkélyt csináljunk Júliának?! Romeo le-
hasalt a földre, s felkönyökölve tenyerébe fogta
arcát, Júlia pedig csak állt és megvallotta szerel-
mét annak a Romeónak, aki ott hasalt lábainál a
földön. Évszázados vitát döntöttünk el akkor
anélkül, hogy akartuk volna, s talán éppen emiatt
volt oly meggyőző ez a megoldás a közönség
számára is. Elköteleztük magunkat egy „új szín-
házi eszmény" mellett.

Ki tudná elfelejteni a „bombariadót", a rendőr-
ségi felügyeletet a Romeo bemutatóján, amikor a
„konzervatív erők" felrobbantással fenyegettek
meg minket!?... Ki tudná elfelejteni azt az eufóri-
kus sajtóháborút, amely hónapokon keresztül
dúlta helyi és a budapesti sajtóban, együtt a ber-
lini és a romániai események kommentárjai-
val?!.. Melyik magyar Romeo és melyik Júlia

Honti György, Bagó Bertalan és Juhász Károly a
Romeo és Júliában (Ilovszky Béla felvétele)

tudná elfelejteni azt az előadást, amelyet egy
szegedi szakközépiskola menzájának főzelék-
szagú kövezetén, a széthúzott asztalok között
játszottunk, majd az előadás után „tiszteletdíj-
ként" együtt ebédeltünk a maradék „repetából" a
konyhalányokkal, mert mi éhesek voltunk, ők pe-
dig tudták, hogy hónapok óta nincs fizeté-
sünk?!... Ki felejtheti el azt a „társadalmi össze-
fogást", amely - szerény, fejenként nyolcszáz
forintnyi tiszteletdíj ellenében - előadásokat
szervezett: nekünk Szeged környéki iskolák tor-
natermeiben és művelődési házakban?!... Csak
mi értjük a „nagymama zsírosbödönének",
vagyis végső tartalékaink kikanalazásának ma
már számunkra is derűs metaforáját, a hónapo-
kon át tartó pénztelenséget... Mi emlékszünk a
megalázó - ámbár jogos - kilakoltatások vere-
ségélményére, amikor végképp el kellett hagy-
nunk a várost, Szegedet, amelyért harcoltunk...

Nem lehet elfelejteni az Almássy téri, első bu-
dapesti Romeo-előadást sem, amely könnyekre
fakasztotta Törőcsik Marit és Garas Dezsőt, Ná-
nay Istvánt, Balkay Gézát és szinte mindenkit,
aki akkor ott volt... Mert nemcsak egy szerel-
mespár, hanem egy egész szerelmes együttes
küzdelmét láthatták akkor, ott, abban az elő-
adásban, amelyik meg akarta mutatni magát a
maga igazságában, tehetségében és a maga
„pucér" szépségében. Felejthetetlen az első lá-
togatás s itt, a Golgota utcában, a Fekete Lyuk, a
pincék bejárása, az otthonkeresés első pillana-
tai, s a segítő kéz is, amelyet akkor itt felénk nyúj-
tottak. Nem felejthetjük el a Katona József Szín-
ház-béli Tragédia-próbákat, s azt az önzetlen
baráti és kollegiális segítséget, amit tőlük kap-
tunk. Rangot, megbecsülést és szakmai elis-
mertséget jelentett az ő barátságuk számunk-
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ra... Minderre akkor nagy szükségünk volt, már
csak tétova és naiv dilettantizmusunk miatt is,
hiszen ugyanezen napokban adtuk be első
pályázatunkat a Fővárosi Tanács színházi
alapjához, s kaptuk meg az első biztatást, az
első tizenkét-millió forintos támogatást,
ambícióink első komoly elismerését.

Már első támogatásunk is feszültségeket kel-

tett a szakmában, még barátaink körében is,
hiszen mindannyian ugyanazon színházi
alapból részesülünk, amelyből ők maguk is
kérik - költségvetésük mellé - produkciós
költségeik ki-egészítését. Ez a helyzet a mai
napig nem változott, és erős a gyanúm, hogy
évenként csökkenő támogatottságunk egyik
oka éppen ez a mindannyiunkat egymással
szembeállító körülmény, s nem csupán az a
tény, hogy időközben megnőtt az „alternatív
kezdeményezések" száma.

Mi nem csupán kiegészítő, alternatív „színfol-
tot" jelentettünk eddig az egyetemes magyar és
fővárosi színház palettáján, hanem olyan misszi-
ót is felvállaltunk, mint az iskolai program, amely
már önmagában véve is érdemi értékelést, báto-
rítást igényelne és érdemelne. Az a sajátos játék-
forma és játéktér ugyanis, amellyel és amelyben
mi dolgozunk, alkalmassá tette és teszi produk-
cióinkat arra, hogy különösebb műszaki adaptá-
ció vagy szállítási bonyodalmak és túlzott költsé-
gek nélkül is teljes repertoárunkat mozgathas-
suk három esztendőn át, Tatától Ungvárig, Ko-
lozsvártól Rimaszombaton át Gödöllőig, az isko-
lai tornatermektől a szentendrei templomkertig
vagy az esztergomi Várszínházig. A mobilitás
mint működési előny, már a kezdeteknél is jel-
lemzett bennünket; de az érdemi visszaigazolás
a szponzorálás és a kulturális irányítás részéről
elmaradt, annak ellenére, hogy olyan helyekre
juttatunk el színházi élményt, magyar és
klasszikus irodalmi értékeket, ahová más
színházak szinte képtelenek lettek volna. Azt is
mondhatnám, hogy jószerivel a hajdani Déryné
Színház örökébe léptünk. És az sem lehet
ennyire közömbös a kulturális irányítás
számára, hogy ami közönségünk tetemes részét
a vidéki középiskolás réteg jelenti.

Már csak e vidéki misszió miatt is sajnálatosan
alacsony a minisztérium támogatása, hiszen a
vidéki iskolák és művelődési házak színházi ellá-
tása valóban nem a főváros kompetenciája.
Mindamellett köszönettel tartozunk a minisztéri-
umnak azért, hogy külföldi útjaink költségeit lé-
nyegében mindeddig finanszírozta.

Nem lehet közömbös az sem, hogy az elmúlt
három év során, a nem csekély megterhelés elle-
nére olyan kiváló „alternatív" vendégekkel dol-
gozhattunk, mint Avar István, Jordán Tamás,
Schaffer Judit, Csányi Árpád vagy - zenei segí-
tőként - az időközben oly korán elhunyt Simon
Zoltán.

Éppen e sok és rendhagyó probléma miatt is
nehéz felelősség elemezni a bomlás és szétesés
óhatatlanul bekövetkező folyamatát, amely már
1990 őszén megindult, s nem tudtunk mást tenni
ellene, mint hogy felgyorsítottuk e folyamatot,
éppen a szükségszerű megújulás reményében, a
szükségszerű tisztulás érdekében... Lehettek e
bomlás okai személyesek, alkatiak, szemlélet-
beliek is - hiszen ennél mi sem természetesebb -
, de én most úgy ítélem meg, hogy elsősorban a
kezdettől meglévő tisztázatlan helyzet, a sze-
mélyes perspektívák hiánya és a színházszerűt-
len körülmények miatt váltak ki közülünk korábbi
barátaink, akiket a mai napig sem tudtunk pótol-
ni. Második bemutatónkat, Az ember tragédiáját
már csak igen nagy kompromisszumok árán tud-
tuk műsoron tartani, Szervét Tibor és három má-
sik társunk kiválása miatt.

1991 tavaszán - az évad végére várható

Az ember tragédiájának próbája



FÜGGETLEN SZÍNPAD

bomlást mintegy „ellensúlyozva" - a Nemzeti
Színház körül kialakult hasonló bomlási folyamat
„nyertesei" lehettünk: véglegesen megnyerhet-
tük ügyünknek Vass Évát és Gábor Miklóst. Gá-
bor Miklós személyében olyan mestert és szelle-
mi mecénást kapott az együttes, amilyennel nem
minden „alternatív színház" büszkélkedhetik.
Személye nemcsak tekintélyt, hanem szakmai
és emberi kohéziós garanciát is jelent mind
ügyünkre, mind személyes sorsunkra nézve.
Gábor Miklós jelenléte, magas fokú szakmai és
intellektuális felkészültsége merőben új, bár itt
és most be kell vallanunk, szokatlan helyzetet te-
remtett a korábbi „forradalmi romantika" emlőin
csüggő együttes számára. Szakmai „agitativitá-
sával" egyszerre erősítette és bontotta is azt az
önmagunk történetéhez fűződő romantikus le-
gendát, amelyhez viszont mi görcsösen ragasz-
kodtunk. A gyakorlati munka során az ő szakmai
érveit sem cáfolni, sem igenelni nem tudtuk iga-
zán. Nagyjában és egészében ez az ambivalen-
cia jellemezte azt a heroikus emberi és szakmai
küzdelmet is, amely az Oidipusz-próbák során
szellemiségünket és szakmai felkészültségün-
ket egyaránt alaposan mérlegre tette.

Utólag talán nevezhetjük ezt a küzdelmet va-
lamiféle generációs konfliktusnak, vagy szelí-
debben fogalmazva, nézetkülönbségnek is, de
nincs sok értelme, hogy mellébeszéljünk! A
Hamletet nemcsak azért nem tudtuk megcsinál-
ni, mert túlbecsültük Miklós fizikai teljesítőképes-
ségét, hanem azért sem, mert a Dybukés az Oi-
dipusz, első két közös munkánk nem nyújtott
elég tapasztalatot az azonos szellemi és szak-
mai alapok tisztázásához... Az Oídipusz-próbák
során megélt krízis - immár majd egy esztende-
je - még mindig elemzésre vár... Az talán azén
számlámra írandó, hogy Gábor Miklós nem fo-
gadta el igazán, hogy a tervezett Play Hamlet
nem az ő személyes Hamlet-legendájának meg-
mérettetése kíván lenni, hanem egy különös és a
maga nemében talán példátlan előadás, amely-
nek tárgya egy fiatal társulat s egy valóban het-
venkét esztendős volt Hamlet, akinek most, atyja
szellemét kell eljátszania, de a fiú Hamlet szavai-
val... Az mindenesetre bizonyosság, hogy az a
krízis, tehát az Oidipusz-bemutatót követő idő
volt az, amely engem az egész helyzet újraérté-
kelésének égető szükségességére figyelmezte-
tett és késztetett, és ennek csupán egyik adaléka
volt az elmaradt Play Hamlet. Mindannyian pon-
tosan tudjuk, hogy ebben az időben, ezekben a
napokban és hetekben szakadt meg valami ben-
nünk és közöttünk, bár pontosan egyikünk sem
tudta vagy merte megfogalmazni, hogy valójá-
ban mi is történt velünk vagy bennünk?!

Bonyolítja a történet érzelmi szálainak kibogo-
zását az is, hogy éppen az Oidipusz-próbák so-
rán ért bennünket az első igazán tragikus, a mai
napig is feldolgozhatatlan és elintézhetetlen

„tény" (ma sincs jobb szavam erre): negyven-
évesen, tragikus hirtelenséggel meghalt Kalo-
csay Miklós.

Különös érzelmek tartották össze eddig ezt a
társulatot. Még szakmai eredményeinket is első-
sorban ezek az érzelmek motiválták, s nem egy-
fajta következetes, aszketikusan felvállalt, mo-
dellező műhely- vagy iskolamunka... Talán nem
tévedek abban, ha azt gondolom: ez volt az a
„gordiuszi csomó", amellyel Gábor Miklós sem
tudott igazán mit kezdeni... Talán ezért kellett
nekem is minden újabb darab próbáin szinte
mindig mindent elölről kezdenem, ahelyett, hogy
szakmailag építkezni, értéket értékre, ered-
ményt eredményre tudtam volna rakni!?...

Majd egy éve próbálom már megfejteni törté-
netünk érzelmi motívumait, nem tagadva az am-
bíciókat, az eredményeket, nem titkolva a prob-
lémákat, a konfliktusokat sem... Ezeket a „külö-
nös érzelmeket" az együttmaradás kollektív im-
munrendszere hozta létre, a védekezés minden
külső körülmény és belső konfliktus ellen... Ha
ez az immunrendszer nem működik, már az első
évad végén szét kellett volna futnunk, hiszen ak-
kor sem volt több garancia az együttmaradásra,
a komoly szakmai munkára, a fejlődésre, mint
amennyi most van a megújulásra!... És most így,
ezzel a nagyon komplikált „egésszel" kell szem-
benéznünk ahhoz, hogy értékeljük mindazt, ami
történt, s eldönthessük, hogy a továbbiakban mi
legyen a sorsa annak, amit eddig csináltunk!?...
Maradjon-e a legenda, hogy volt egyszer egy
Független Színpad, vagy legyen-e továbbra is
egy Független Színpad?! Mi most csak érzelmi-
leg érezhetjük feljogosítva magunkat az „igenre"
és a „nemre" is.

Tények és számok

A körülmények ellenére valóban színházsze-
rűen működtünk, s ezt világosan mutatják a
számok is, amelyek konkrétan mérik a teljesít-
ményeket.

Az 1989. december 12. és az 1990 májusa kö-
zötti szervezetlen és improvizatív időszak adatai
nem igazán pontosak, „kollektív emlékezetből"

állítottuk össze őket, de ebből az időből csupán
az előadások számát kívánjuk regisztrálni, az
előadások helyeit illetően ugyanis nincsenek
pontos feljegyzéseink. (E helyszínek nagyobb-
részt iskolák, kisebbrészt pedig Szeged környé-
ki, illetve Csongrád megyei művelődési házak
voltak.)

E hónapok során előbb Szophoklész Antigo-
néjának „beavató" variációját játszottuk szegedi
iskolákban, majd 1990 januárjában a JATE pin-
céjében bemutatott és játszott Romeo és Júliát
elvittük a környék iskoláiba és művelődési há-
zaiba.

A megalakulás után első pályázatunkat a So-
ros Alapítványhoz nyújtottuk be, de tőlük még
csak részleges támogatást sem kaptunk. 1990
májusában pályáztunk - néhány szakmabéli
barátunk biztatására - a Fővárosi Tanács szín-
házi alapjának támogatására, amit meg is kap-
tunk. E támogatás és az a váratlan körülmény,
hogy a budapesti Vörösmarty Művelődési Ház
befogadott bennünket, jogosított fel arra, hogy
létezésünket komolyan vegyük, ambícióinkat
egyeztessük, majd hogy jogi személyként is
elfogadható gazdasági munkaközösséget alakít-
sunk, illetve, hogy ezt követően átalakuljunk be-
téti társasággá, amelynek jogi keretei között ma
is működünk.

Szegedi megalakulásunk okait és motivációit
- úgy gondolom - e helyütt nem lenne hasznos
ismételten fejtegetni. Most inkább az a modell ér-
demel részletesebb elemzést, amelyben eddig
működtünk. A „betéti társaság" olyan vállalkozási
forma, amelynek jogállása nemigen alkalmas
színház működtetésére. A Független színpad
Betéti Társaságnak három beltagja van: Buszt
József, dr Tucsni András (egyenként tíz-tízezer
forintos betéttel) és a Vörösmarty Művelődési
Ház névleges apporttal; amelynek személyes
megtestesítője Molnár Zoltán igazgató. A társa-
ság kültagjai (ötszáz forintos névleges betéttel) a
színpad alapító tagjai.

A betéti társaság alapvető funkciója, hogy a
Független Színpadot színházszerűen működ-
tesse. Jogállását tekintve a két szervezeti és mű-
ködési forma között komoly ellentmondások
vannak. Kikerülhetetlen az ellentét a gazdálko-
dó, adóköteles szervezeti és a támogatásból
működő, szolgáltató színházi forma között. Az
elvi ellentmondások mellett még jogtechnikaiak is
vannak.

A színpad „alkalmazottai" állandó, illetve
megbízásos munkaviszonyban vannak a betéti
társasággal, míg a Független Színpad két veze-
tője, dr. Tucsni András ügyvezető igazgató és
Ruszt József művészeti vezető önmaguk mun-
káltatói, noha a társaság jogi előírásai szerint a
Független Színpad egész működéséért egysze-
mélyben, saját személyes vagyonuk terhére is,
teljes felelősséggel tartoznak. Ha a színpadnak
intézményes felügyeleti háttere lenne, a két ve-
zető csak mint művészeti igazgató, illetve mint
ügyvezető igazgató felelne a rábízott anyagi és
szellemi javak kezeléséért.

A Független Színpad elvileg virtuális, ám gya-
korlatilag tényleges fenntartója a Fővárosi Ön-
kormányzat kulturális bizottsága (vagyis a szín-
házi alap), illetve kisebb részben a Minisztérium
mecenatúraalapja. A Független Színpad Betéti
Társaság egyébként felügyeletileg a gazdálkodó
szervezetek jogállásának megfelelően a hatá-
lyos jogszabályok szerinti hivatalok felügyelete
alá tartozik (adóhivatal, számvevőszék stb.).
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FÜGGETLEN SZÍNPAD

Az eddig kapott támogatásokkal mindkét
enntartónál, ha nem is tételesen, de tájékoztató
elleggel minden évben elszámoltunk. 1991 ta-
aszán vizsgálatot tartott nálunk az Állami
zámvevőszék, amelynek észrevételeit tudo-
ásul vettük s bele foglaltuk értékelő beszámo-

óinkba. E napokban zajlik az a vizsgálat, ame-
yet magunk ellen kértünk a Színházi Páholy Be-
éti Társaság szakembereitől, hogy belső elle-
őrzési lehetőség híján teljes könyvelésünket
ontrolláltassuk.

Lényegesnek tartom itt meg-említeni azt is,
ogy a társadalombiztosítással
zemben sem-milyen tartozásunk
incs, s hogy eddig semmilyen hitel
em terheli társaságunkat.

A Fővárostól eddig három íz-ben
aptunk pályázataink nyomán
ámogatást. Az első alkalommal
izenkét-, a második pályázat
lkalmával tíz- s a harmadik
lkalommal, ez év júniusában,
ilencmillió forintot. A minisztérium
külföldi útjaink finanszírozását
eszámítva) eddig évenként egy-egy

illió forinttal támogatta munkánkat.
étszer kaptunk ötszázezer forintot
Kovács Kft.-től. Jegybevételeink a

ámogatások összegének kb. tíz
zázalékát teszik ki. Lényegesebb
evételi forrást jelentettek számunkra

kapott támogatások tartósan
ekötött betéteinek kamathozadékai.

Az elmúlt három év során tíz bemutatót,
sszesen 415 előadást tartottunk:

hakespeare: Romeo és Júlia 125
adách Imre: Az ember tragédiája 32
zophoklész: Antigoné 78
assió magyar versekben

Csíksomlyói passió) 30
örösmarty Mihály: Csongor és Tünde 55
helderode: Escurial 29
n-Ski: Dybuk 23
zophoklész: Oidipusz király 19
oliére: Tartuffe 15
sokonai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné 9

1992 decemberében otthont adtunk kollé-
ánk, Solymosi Tibor József Attila-estjének is...

A háromévi részarányos támogatások össze-
e 27 millió forint volt. Az egy előadásra jutó tá-
ogatás összege 65 ezer, az egy nézőre jutó tá-
ogatásé 433 forint.

Az egy nézőre jutó támogatás összegét a
zázötven főnyi átlagnézőszám adja, amely a
alós átlagot tekintve irányadó, bár a tényleges
ézőszám néha ennél alacsonyabb, sok esetben
iszont, különösen az iskolákban, vidéken és a

külföldi előadások során, ennek többszöröse is
lehet.

E 415 előadást, változó létszámmal ugyan, de
lényegében tizennégy színész, hat stúdiós nö-
vendék, hét vendégművész, egy-egy művészeti
vezető, ügyvezető igazgató, ügyelő-kellékes-vi-
lágító-díszítő és szervező hozta létre.

A költségek mintegy háromnegyedét a bérek
és a tiszteletdíjak képezik, a többi: működési,
ügyviteli, szállítási költség, illetve a szokásos
közterhek. Az adminisztrációs teendők nagy ré-

szét a színpad két vezetője maga látja el, illetve
megbízásos formában foglalkoztat ügyeletes tit-
kárt, főkönyvelőt, illetve pénztárost.

Állandó telephelyünk a Vörösmarty Művelő-
dési Ház, amellyel bérleti viszonyban állunk, s a
megállapodásban rögzített térítést fizetjük a bér-
leményekés szolgáltatások (fűtés, világítás, por-
taszolgálat) fejében.

1990-ben, a színházi találkozó során Romeo
és Júlia-előadásunk a Színházművészeti Szö-
vetség zsűrijének különdíját kapta, majd ugyan-
ezen év őszén a szövetség kritikusi tagozata kü-
löndíjban részesítette az együttes vezetőjét „a
Független Színpad megalapításáért". 1992
júniusában a Fővárosi Önkormányzat zsűrije
Dybuk-előadásunkat háromszázezer forintos
díjjal jutalmazta, mint az „évad legjobb alternatív
előadását". 1991-ben a televízió élő adásban
közvetítette Romeo és Júlia-előadásunkat, majd
1992 januárjában stúdióadaptáció formájában
rögzítette Dybuk-előadásunkat.

Három esztendő óta szorgosan gyűjtött sajtó-
dokumentációnk, amely együttesünk történeté-
nek krónikáját, valamint előadásaink kritikáit és
tagjainak riportbeszélgetéseit tartalmazza, A4-
es formában, szerkesztve, fénymásolva ím-

már meghaladja a négyszáz oldalt. B. Révész
László dokumentumfilmet készített a Független
Színpad történetéről a televízió számára, amely-
nek felvételei már készek, utómunkálatai pedig
hamarosan befejeződnek.

Az elmúlt három esztendő során turnéztunk Er-
délyben és Kárpátalján, jelen voltunk egy feszti-
válon a felvidéki Rimaszombaton, s részt vettünk

Tatabányán az alternatív színházi fesztiválon.
Az iskolai program - az úgynevezett „beava-

tószínház" - keretében eddig több mint ötven bu-
dapesti és vidéki közép- és szak-iskolával

vettük fel a kapcsolatot.
A három év alatt teljesített 415

előadást összesen 123 helyen
játszottuk. Saját kisszínházunkban,
az 1991 februárjában elkészült
Golgota utcai Nádasdy Kálmán-
teremben eddig összesen 109
előadásunk volt, Budapest egyéb
színhelyein 75, iskoláiban 66,
vidéken 148, külföldön 17 elő-adást
tartottunk, 36 hazai és nyolc külföldi
városban. Így Székesfehérváron
húsz, Szentendrén tizenöt, Gödöllőn
tizenhárom, Tatabányán tíz,
Gyöngyösön hét, Vácott hat és
Esztergomban öt előadást
játszottunk.
Az utóbbi hónapok során szo-

rosabb kapcsolatot
építettünk ki a Merlin és az Arany

János, valamint a Kolibri Szín-házzal, hogy
előadásainkat előnyösebb helyszíneken is
előadhassuk, mint saját, de nehezen
megközelíthető Nádasdy Kálmán-termünkben. E
vendégjátékok igen komoly szervezési és mozga-
tási problémákat jelentenek, de talán elősegítik,
hogy állandó nézőinknek ne csak számát, hanem
összetételét is gyarapíthassuk és színesíthessük.

1992 májusában két évadra tervezett progra-
mot fogalmaztunk meg, amelyben a meglévő
problémákon túl a megújulás szükségességét és -
átmeneti teljesítménylazítás mellett - a mű-
helymunka fontosságát is hangsúlyoztuk.

Céljaink elérése tekintetében alapvető kérdés
számunkra, hogy továbbra is állandó és megújulni
képes társulatként létezhessünk. E cél érdekében
és kísérletezéseink támogatásának rekompenzá-
lásaként fenntartásának, és talán még bővítenénk
is iskolai programunkat, amely nemcsak tág, de
konkrét értelemben véve is „közszolgálati"
misszió. Kétéves programunkban azt is világosan
megfogalmaztuk, hogy e komplex működéshez
egyrészt nagyobb, másrészt perspektivikusan
biztos támogatásra van szükségünk. Azt is kellő
nyomatékkal hangsúlyoztuk, hogy a különféle
megpályázható alapítványok és esetleges szpon-
zorok számunkra csak „Péter-filléreket" jelente-
nek, de nem nyújtanak garanciát a folyamatos és
tervszerű működéshez.

Ruszt József
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Passió magyar versekben - Ungvár, 1992

Csongor és Tünde - Kisgejőc, 1992

Passió magyar versekben - Rezső téri templom, 19
(Keleti Éva felvételei)
Antigoné (beavató előadás), 1989

Antigoné - Nagyszőlős, 1992

90 Antigoné, 1992
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El kell fogadnunk a tényt, hogy az
önkormányzatnak nincs több pénze, mint ahogy
el kell fogadnunk azt is, hogy ügyünket valóban
jóindulattal és segítőkészséggel kezeli. Ám
akkor is kötelességünk megvizsgálni, vajon
megvannak-e a szükséges feltételek és
garanciák arra, hogy az eddigiekhez hasonló
modellben működjünk, és ha ezek hiányoznak,
miképpen alakítsuk át működésünket úgy, hogy
egyaránt megfelelhessünk céljainknak és a
velünk szembeni elvárásoknak. Jelenleg
egyetlen biztosítékunk a kulturális bizottság
levele, csak annyit garantál, hogy a jövő évadra
is megkapjuk az idei kilencmilliót.

Provizórium és jövőkép...

Egyelőre annyi biztos, hogy meg kell alkudnunk
a ténnyel: belátható időn belül nem lesz, nem
lehet olyan állandó otthonunk, amely élet- és
munka-körülményeinket állandósíthatja,
kialakítandó stílusunkat elősegítheti,
meghatározhatja. Ez talán a kisebbik baj. A
nagyobbik az, hogy - a mai

Bagó Bertalan és Kaszás Géza az Özvegy Kar-
nyónéban

árarányok mellett, a jelenlegi működési struktú-
rában - egy-egy évadra minimálisan húszmillió
forintra lenne szükségünk, hogy a társulatot ne
csak fenntartani, hanem fejleszteni is tudjuk, s
hogy előadásaink képzőművészeti megjelené-
sét, ha lassan is, és továbbra is a „szegény szín-
ház"-koncepción belül, de valamelyest alakítani
és jobbítani tudjuk.

Mindenképpen tisztázni kell jogállásunkat:
azt tudniillik, hogy bármennyire is magánszerve-
ződésű színház a miénk és az is szeretne marad-
ni, alapvetően mégiscsak valamiféle központi tá-
mogatást igénylünk, hiszen műhelymunkánk és
közszolgálati kulturális tevékenységünk nem-
csak feljogosít, de késztet is bennünket erre
mindaddig, amíg ki nem alakul hazánkban is egy
olyan támogató szféra, amelyre valóban számí-
tani, építeni, tervezni lehet... Mint ahogyan a
SZÍNHÁZ című lap novemberi számában Szabó

István írja: szerződéses formában kellene bizto-
sítani, hogy az úgynevezett nem központi támo-
gatású, de közszolgálatot ellátó, magánkezde-
ményezésű vagy „alternatív" színházak is, a töb-
biekhez hasonlóan, „alaptámogatást" kapjanak.
Alaptámogatásra azonban nem lehet évenként
újrapályázni, mert ez évadonként ismétlődő
szétesést eredményez. Nem lehet egy társulatot
évről évre lebegtetni, mert a hozzánk hasonló
műhelyeknek nem az a céljuk, hogy évenként új-
jáalakuljanak, hanem az, hogy legalább egy
adott periódusra tervezhetően együtt maradjanak.

Célszerű lenne megszüntetni a Független
Színpad Betéti Társaságot, és más cégszerű, jo-
gi formát találni, amelyben a színpad két vezető-
je, a művészeti vezető és az ügyvezető igazgató
nem önmaga munkáltatója és belső ellenőre is
egyben.

Az már a mi belső elhatározásunkon múlik,
hogy képesek vagyunk-e megalkudni a körülmé-
nyekkel, s vállaljuk-e kilencmillió forintos támo-
gatás mellett is az együttmaradást?!... Ez
ugyanis oly mérvű aszkézist követelne meg



FÜGGETLEN SZÍNPAD

mindannyiunktól, amit elképzelni is nehéz.
Amennyiben csak kilencmillió forintnyi támoga-
tásra számíthatunk, ha átmeneti időre is, de fel
kell adnunk a „társulati eszmét", mert a vállalt és
tervezhető munkaprogramnak bele kell férnie az
adott támogatási feltételek kereteibe. Ez annyit
jelentene, hogy mindenki csak konkrét feladatra,
konkrét tiszteletdíjjal szerződne, a színházi jog-
szokásgyakorlatnak megfelelően. Az eddigi
„színházszerű működés" helyett át kell térnünk
egyfajta stúdiójellegű műhelymunkára, amely a
színpad eredeti koncepcióját valamelyest foly-
tathatná, feltéve, ha ezt az új és átmeneti profilt a

Olasz Ági és Juhász Károly a Dybukban
(Koncz Zsuzsa felvételei)

kulturális bizottság a továbbiakban is támogatni
kívánja. Magunknak pedig mindenképpen dön-
tenünk kell, hogy az új körülmények között
hogyan, mennyiben és miképpen leszünk képe-
sek az eredeti elképzeléseknek megfelelően vál-
lalni az együttmaradást?!

Egy dolog - számomra legalábbis - már most
bizonyosnak látszik: a kisebb mennyiségi
teljesítmény, amely ezt az átmenetet jellemezni
fogja, kisebb eséllyel száll ringbe, pályázik támo-
gatásért.

E kérdések tisztázása nélkül nem tudjuk jövő-
képünket kialakítani, és nem leszünk képesek a
jövő évadra szóló feladatterv és az ennek
megfelelő pályázat megfogalmazására sem.
Úgy érzem és úgy gondolom, hogy eddig sem
álmokat kergettünk, hanem tenni akartunk
valamit; most

azonban tudomásul kel vennünk, hogy azt, amit
eddig csináltunk, egyelőre, átmenetileg más-
képp kell csinálnunk. Válaszoljon ki-ki önmagá-
nak! Hadd kezdjem meg a válaszadás sorát: a
magam részéről nem látok rá garanciát, hogy
munkánkat úgy folytassuk tovább, ahogy eddig
tettük... Készüljünk fel az ünnepeket követően
egy alapos és felelős beszélgetésre, amelynek
során eldönthetjük sorsunk menetét az adott kö-
rülmények között. Ezért vettem igénybe most,
fennállásunk harmadik évfordulóján ily hoszan
és tán kissé súlyosan is figyelmeteket és tűrőké-
pességeteket. Köszönet érte.

Részletek a Független Színpad 1992. december 12-i társulati ülésén el-
hangzott beszédből.


