
ROSSZKEDVÜNK TELE

Ha úgy vesszük, nincs oka rosszkedvre. A
színház egyelőre megmenekülni látszik
attól, ami egy-két észak-keleti szomszédunknál
bekövetkezett: az állami támogatás
rendszerének összeomlásától és en-nek
egyenes folyományától, a társulatok fölbom-
lásától. Sőt mintha megszilárdulna a struktúra, új
művészszínházak alakultak/alakulnak, lassan a
helyükre kerülnek mindazok, akiknek ma Ma-
gyarországon hivatásuk színházat csinálni.

Miért, hogy mégis rosszkedvű a szakma?
Mindenekelőtt a jövőtől való félelem miatt. Az

előrejelzések szerint mind kevesebb pénz jut
majd a színházra, és ez a választások után sem
változik, függetlenül azok eredményétől. Ugyan-
akkor nyilvánvaló, hogy a létező színházak egyre
többe fognak kerülni. A minisztérium néhány ál-
tala fönntartott színháznak (Operaház, Nemzeti
Színház, Játékszín) kénytelen újabb és újabb
apanázst juttatni a puszta működés érdekében, s
a Fővárosi Önkormányzat is többletterhet vállal
magára a Bábszínház, illetve az Arany János
Színház profilmódosításával. Vidéken hasonló a
helyzet, ha nem is egyforma mértékben; van,
ahol állják a megnövekedett költségeket, van,
ahol csődhelyzet alakult ki.

Szembeötlő az előrejelzés és a realitás ellent-
mondása. Mi a megoldás? A Fővárosi Önkor-
mányzat nemrég bátortalan kísérletet tett arra,
hogy szakmai javaslatok alapján vitára bocsás-
son egy távlati struktúrát, amely színháztípusok
szerint differenciálná a támogatás mértékét. Az
elkészült tervvázlatot a színházvezető szekció
ingerülten visszadobta, önkényesnek ítélve a
benne foglalt kategorizálást. Helyette elkészítet-
ték a maguk javaslatát. Lényegében az áll ben-
ne, hogy az eddiginél nagyobb szubvencióra tar-
tanak igényt; a szakma önszántából nem mond-
hat le egyetlen fillérről sem, nem szolgáltathatja
ki magát a „piacosítási" törekvéseknek.

Tisztázni kell, hogy a színház a legritkább
esetben üzleti tevékenység. Kivétel az a néhány
mamut kft. a világ nagy nyelvterületein, amely
több tucat veszteséges produkciója között alkal-
manként megleli a két-három bombasikert; ezek
aztán szanálják az összes többit, és még busás
hasznot is hoznak mint nemzetközi árucikkek. Az
ilyen előadásokat gondosan válogatott, alkalmi
társulások hozzák létre, olyan szervezeti feltéte-
lek között - bérelt színházépület, en suite ját-
szás, hatalmas honoráriumok, magas helyárak,
óriási fizetőképes kereslet-, amelyek nálunk
elképzelhetetlenek. Bejárják a világsajtót, és
sokan (nemcsak nézők, hanem szakmabeliek
és színházi köztisztviselők is) azt hiszik;

Angliában vagy az Egyesült Államokban ilyen a
színház. Nem ilyen.

Rosszkedvünk lesz, amikor hazai hozzá nem

értők a jóléti államok szubvencionált színházai-
nak panaszait idézik. Tudjuk, gyönge évet zárt a
Mercedes, és ezt megsínylették a stuttgarti szín-
házak. Lehet, hogy a német színházak állami,
helyi és szponzori támogatása már nem kilenc-
venöt, csak kilencven- vagy nyolcvannyolc szá-
zalékos; mindenesetre a fejlett nyugati demok-
ráciák fönntartják a színházaikat, s nemcsak a
reprezentatív állami és városi intézményeket,
hanem az alternatív társulatokat is. Egyik nagy
napilapunk londoni tudósítója tájékozatlannak
mutatkozik, amikor kommentár nélkül idézi egy
ottani alternatív színház igazgatójának kifakadá-
sát amiatt, hogy a független Művészeti Tanács a
Royal Shakespeare Company szubvenciójának
alig egyhuszadát ítélte meg a számukra. Magyar
viszonyokra fordítva ezt az arányt, mondjuk, az
R.S.9. Színháznak vagy a Független Színpad-
nak - a Nemzeti Színház támogatását véve ala-
pul - évi tizenhatmillió forintot kellene kapnia
egy (nálunk sajnos nem létező) Művészeti Ta-
nácstól. Valójában a felét-harmadát sem kapják.
Mindebből az következik, hogy először is átfogó
támogatási rendszer kidolgozására lenne szük-
ség, amely nem tekinthetne el a színházak kate-
gorizálásától. Amíg a költségvetés nagyobbik
hányada közpénz, addig a gazdálkodási és mű-
vészi mutatók kölcsönös mérlegelése alakíthatja
ki a támogatás mértékét; az előbbiek a működte-
tés költségeit tartalmazzák, az utóbbiaknál az
esztétikai minőséget, a megszólítandó közönség
fizetőképességét, illetve a várható popularitást
kell fölmérni. A közpénzeket kiegészítő szponzo-
rok a fölsoroltaknál sokkal szubjektívebb
szempontok szerint választják ki
kedvezményezettjeiket; támogatási kedvüket
növelhetné az adó-csökkentéssel járó
szponzorálási törvény. A kezdeti finom
megkülönböztetések a föltételezett gazdasági
konszolidációval és az ehhez kapcsolódó piaci
viszonyok létrejöttével párhuzamosan,
lassanként elvezethetnek az egyszerűbb
privatizációkhoz és bizonyos színháztípusoknál
az üzleti szempontok óvatos érvényesítéséhez.
Mindez végső soron a struktúra átalakulásával
járhat, a társulatok mellett megjelenhet-nek az
épületeket működtető menedzsmentek, en suite
játszott alkalmi produkciókkal, magán-
kabarékkal, musical-színházakkal, s talán egy
kis magyar Broadwayvel, nem biztos, hogy a
Nagymező utcában. Valamikor az ezredforduló
táján...

Ezt a spontán folyamatot életveszélyes siet-
tetni. Aki „piacosításról" beszél, nyilván úgy kép-
zeli, hogy a Hatóság egyetlen dolga minél jobb
áron megszabadulni a színházaitól. A Fővárosi
Önkormányzat fölismerte, hogy a közhivatal fel-
adata éppenséggel helyzetbe hozni az elismer-
ten színházteremtő személyiségeket, illetve

csoportokat. A MŰvész Színház és az új arculatú
Arany János Színház megalakulása ennek a föl-
ismerésnek az eredménye. Sajnos ellenkező
példa is akad, mind a fővárosban, mind vidéken;
színházvezetésre alkalmatlanok is pozícióba ke-
rültek. Volt, aki a szó szoros értelmében tartha-
tatlanná vált, másokhoz a nyilvánvaló csőd elle-
nére ragaszkodnak a kinevező mentorok. Ez már
alapos ok a rosszkedvre, mert senki sem vála-
szol a kérdésre, hogy kinek tartoznak felelősség-
gel azok a köztisztviselők, akik folyamatosan és
lelkiismeretlenül herdálják a rájuk bízott financiá-
lis és morális tőkét.

Elkeserítőbb ennél a szakmában fölerősödő
belvillongás. Kétségtelen, hogy a Művész Szín-
ház, illetve az új Arany János Színház „belépé-
sével" a helyzet bizonyos értelemben kiélező-
dött. Egyrészt megnövekedett a támadási felület
- „kell-e ilyen nehéz helyzetben ennyi mű-
vészszínház?" -, teszik föl a szemforgató kér-
dést az ellendrukkerek -, másrészt az értékes
társulatok amúgy is sebezhetőbbé válnak az át-
rendeződéstől. A durván támadókat elvileg nem
nehéz leszerelni; például a „bukott" Művész
Színház nemcsak színvonalban, a jegybevételt
tekintve is fölülmúlja az érdemén túl elsiratott,
„sikeres" Arizonát. Nehezebb lesz
tisztességesen átvészelni a „művészszínházak"
közötti anyagi és társulati feszültségeket.
Fájdalmas a Katonából történő elvándorlás, de
csak egy lassú belső folyamat szükségszerű
befejezése; a sokkterápia ez esetben a legjobb
gyógymód, s a friss vér fölserkentheti az
együttest. Az Arany János Színház nyilván
fölkészült az indulása körüli fokozott
várakozásra, s az előítéletre is, ami egyesek
részéről sandább lesz, mint a Művész Színház
esetében volt. Az utóbbiban oldódni látszanak a
görcsök. úgy tűnik, egyensúlyba kerül. E három
együttes - s mellettük a Radnóti, sőt a Víg is - az
átjárások nagyobb lehetőségét nyújt-ja majd a
színészeknek. Ez jó lehet, csak vigyáz-ni kell,
hogy természetes legyen, ne szenzációs.
Egyáltalán: nem szabad egymás ellen kijátszani,
bezzegpéldának használni ezeket a képlékeny,
az elkövetkező években remélhetően kiforró,
megszilárduló társulatokat. Bízni kell azokban a
színészekben, rendezőkben, tervezőkben -
színházi emberekben -, akiknek még mindig
fontos a hivatásuk. A szakma, a sajtó sokat tehet
az értékek, a minőség - egy életképes jövőmo-
dell kialakítása - érdekében.

Hogy rosszkedvünk telét reményteljes tava-
szok kövessék.


