
SZEGEDI KÖRMAGYAR

1993. október 29-én lemondott tisztségéről Árkosi Árpád, a Szegedi Nemzeti Színház prózai ta-
gozatának előbb vezetője, majd tanácsadója.

A hírre akkor is felfigyelnénk, ha csupán személyes problémák húzódnának e döntés mögött.
De ezúttal többről van szó.

Úgy gondoltuk, megpróbáljuk feltárni e lemondás okait, hátterét. Kiindulópontnak azt a tanul-
mányt tekintettük, amelyet Bérczes László dramaturg és Árkosi Árpád írt a Szegeden eltöltött
másfél évadjukról ; ennek alapján készítettünk körinterjút a színház vezetőivel és a fenntartó ön-
kormányzat képviselőjével.

Az interjúkból kibontakozó kép - úgy véljük - modellértékű az egész magyar színházi életre
nézve.

zat a színház egészén belül, a városban, sőt az
országos szakmai közvélemény szemében is el-
fogadtatta magát, rangot szerzett magának. Jel-
lemző, hogy a sajtó évek, talán évtizedek óta
nem foglalkozott annyit a szegedi színházzal,
mint az utolsó évben - és 1993 tavaszáig nem a
botrányok, hanem a mutatott teljesítmények mi-
att.

Eredményeink mégis csupán viszonylagosak
lettek, s ennek elsődleges oka az, hogy a
három-tagozatos színház látszólagos
egységének és kézben tartásának érdekében
minden kötelesség és jog, anyagi és szellemi
potencia egyetlen közös masszába olvadt,
vagyis lehetőség, alkotói szabadság,
kötelesség és felelősség össze-gabalyodott
egyetlen kazalba villázva. (...)

Többek között ebből adódtak azok a problé-
mák, amelyek egyre nehezebbé tették a prózai
tagozat munkáját is. Általánosságban ugyan-
csak megállapítható, hogy a Szegedi Nemzeti
Színház prózai tagozatánál a felduzzasztott lét-
számú társulat tagjainak fizetése nem érte el az
országos átlagot; de közben az igazgató a szín-
háznál felmerült hiányok pótlását a művészeti ál-
lomány bérköltségének csökkentésével kívánta
megoldani.

A tagozat vezetőjének, Árkosi Árpádnak na-
gyon nehéz szívvel hozott döntését, miszerint az
1993/94-es évadra szóló szerződtetéseknél a fi-
zetésemelés érdekében csökkenti a társulat lét-
számát, az igazgató - mint azt sokszor hangsú-
l y oz t a - a színházon (értsd: a három tagozaton)
belüli bérfeszültség elkerülése érdekében meg-
akadályozta - megint csak a mamutintézmény
„nagy közös kalapjáról" van szó. (...)

E látszat- és kényszerközösség hátrányait
azért kell állandóan hangsúlyozni, mert ezek a
mindennapokban folyamatosan visszaköszön-
nek. Visszaköszönnek például akkor:

- amikor a művelődési minisztériumnál
megpályázott és megkapott pénz is bekerül e
közös kalapba. Az Árkosi Árpád és Bérczes
László által kidolgozott pályázatokra mindkét
évadban jelentős, más színházakhoz képest
megtisztelően nagy összeget kapott külön a
prózai tagozat. Nincs kétségünk afelől, hogy ezt
az összeget a sz ính áz - a háromtagozatos
színház egésze! - érdekében használták fel, de
nem érthetünk egyet azzal - és feltételezzük,
hogy a minisztéri-

um is ezen az állásponton van -, ha e meghatá-
rozott célokra kért és kapott összeget más célok-
ra használják fel;

 amikor egy-egy sikeres bemutató bevétele
automatikusan a közös kasszába folyik be. Ez
nem azért baj, mert a másik két tagozatot segíti,
hanem mert nem segíti az adott tagozatnál a kí-
sérletező, vállalkozó kedvet, amikor is egy-egy
népszerű előadás „rovására" bátrabban lehetne
kockázatokat vállalni;

 amikor a műszaki dolgozók túlterheltségre
panaszkodva rosszul végzik munkájukat, ami le-
het: a) jogos, hiszen a nehezen egyeztethető
műsorterv szerint olykor párhuzamosan készül
három-négy bemutató; b) jogtalan, hiszen min-
dig lehet hivatkozni a „másik" tagozatnál végzett
rengeteg munkára, ezt ugyanis az adott pillanat-
ban lehetetlen ellenőrizni;

 amikor az egyes tagozatok érdekeivel
alapvetően ellentétes döntések születnek, hi-
szen a demokráciát imitáló döntéseknél mindig a
„tömeg" döntése számít, ám a tagozatok létszá-
ma érthető okokból alapvetően eltérő. (...)

A színészek nagy részének lakáskörülményei
elfogadhatatlanok.

Úgy gondoljuk, hogy az eddig felsorolt problé-
mák nagy része a korábbi években is létezett. Mi-
ért alakult hát ki 1993 tavaszán az a botrányos
helyzet, amely rendkívüli társulati üléshez s Kor-
mos Tibor lemondást sejtető bejelentéséhez ve-
zetett?

Azért, mert
1. az anyagi feltételek nem javultak, sőt az

általános inflációt tekintve, tovább romlottak.
2. a színház vezetői hibát hibára halmoztak.

Elemzésünknek ez a legérzékenyebb pontja:
személyek minősítése helyett a tényekre tá-
maszkodva szeretnénk értékelni a színház mun-
káját.

Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a súlyos
helyzethez mindenekelőtt emberi tényezők ve-
zettek, ezekről tehát nem lehet nem szólni. Ami-
kor egy vidéki város vezetőt választ színházá-
hoz, akkor elvileg két lehetősége van: a helyi vi-
szonyokat jól ismerő, a városban már kialakult
kapcsolatrendszerrel rendelkező helybélit vagy
ilyen szempontból tájékozatlan, „ártatlan" ide-
gent választ. Mindkét esetben számolni lehet
várható előnyökkel és hátrányokkal. A helybéli
reálisabb terveket sző, de esetleges túlzott lojali-
tása akadályozhatja az előrelépést. Az idegen -
a szuverén alkotó ember - nem elsősorban
megfelelni akar, hanem akár konfliktusok árán is
megpróbálja megvalósítani a helyi realitásokkal
nem mindig számoló terveit. Nem titkoljuk, hoz-
zánk közelebb áll az utóbbi változat; meggyőző-
désünket jó néhány példa erősíti (Babarczy-
Ascher Kaposvárott, Kerényi Imre, majd Székely
Gábor Szolnokon, Csiszár Imre Miskolcon). Sze-

Egy lemondás körülményei

1992 nyarán kezdtük el a munkát a régi-új társu-
lattal. Régi, mert bennünket már egy 1992 tava-
szán elődeink által újraszerződtetett prózai tár-
sulat várt, új, mert velünk együtt Miskolcról
Szegedre szerződött egy színészcsapat
(tizenkét fő), három fiatal pedig a főiskoláról jött
Szegedre. Mi elfogadtuk a régieket, ők
elfogadtak bennünke t - t i s z ta helyzet,
amelyben a közös munkatapasztalatai alapján
lehet egy majdani erős társulat magját
kialakítani. Az ugyanis nyilvánvaló volt, hogy a
mesterségesen felduzzasztott társulati létszámot
az évad végén szűkíteni kell majd.

Az előkészítő munkák során az a szándék ve-
zérelt bennünket, hogy az előző évek, sőt évtize-
dek során rangját vesztett prózai tagozat újra
erőre kapjon, és mind a szegedi közönség, mind
a színházi szakma számára bizonyítsa életké-
pességét. Ezt mindenekelőtt igényes
műsortervvel, tehetséges rendezők és a
társulatot inspiráló vendégszínészek
megnyerésével, a játszóhelyek bővítésével
próbáltuk elérni.

Mindez részben sikerült. (...)
Értékes darabokból álló, gazdag repertoár

állt össze; ezek közül egy előadást szakmailag
gyengének (Vőlegény), három produkciót válto-
zó minőségű, izgalmas kísérletnek, részértéke-
ket felmutató vállalkozásnak (A holdbéli csóna-
kos, A korinthoszi menyasszony, Don Juan), öt
előadást pedig (nézettségi és szakmai szem-
pontból is) sikeresnek tekinthetünk (Csetepaté
Chioggiában, Konyha, My Fair Lady, Csirkefej,
valamint a Miskolcról áthozott Utazás az éjsza-
kába).

Rangos vendégrendezőkkel, tervezőkkel,
színészekkel, zeneszerzőkkel tudtunk dolgozni.
Nagy nyereségnek tartjuk, hogy munkát vállalt
többek között Lukáts Andor, Czintos József,
Stohl András, Helyey László, Barkó György, Mis-
ke László, Khell Zsolt, Árvai György, Dés
László, Darvas Ferenc, Papp János.

Újra „nagyszínházi rangra" tudtuk emelni a
prózát - azaz négy előadás született a felújított
színházépületben -, s minden akadály ellenére
- leeresztett vasfüggöny mögött - két stúdió-
előadást is létrehoztunk. (...)

Az alapvető célt tehát elértük. A prózai tago-
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geden szinte mindig az első változatot választot-
ták, 1993 tavaszán is így tettek. (...)

De 1993 tavaszán elmaradt a botrány. Egy
pénteki napon bejelentett „lemondását"
követően, a rá következő hétfőn úgy jelent meg
a szín-házban az igazgató, mintha mi sem történt
volna. A társulat „kiéheztetése" sikerült, a
színészek közvetlenül a szerződtetési határidő
lejárta előtt vállalták a megalázóan rossz
szerződési feltételeket - mi mást tehettek? Úgy
ítéltük meg: eb-ben a helyzetben a társulat
érdekében maradnunk kell, hogy az új évad
szakmai munkáját biztosíthassuk. Árkosi Árpád
közös megegyezéssel művészeti tanácsadó lett,
de szerződése garantálta azt a lehetőséget,
hogy a prózai tagozatnál továbbra is
meghatározó szerepet tölthessen be.

Az 1993 szeptemberétől történtek megcáfol-
ták ezt. Nem kompromisszumokat kellett köt-
nünk, hanem javaslatokat tehettünk, melyeket
az igazgató-velünk nem konzultálva- vagy el-
fogadott, vagy sem. Vagyis a művészeti tanács-
adónak művészeti kérdésekben is (például mű-
sorterv, szereposztás) csak a tudomásul vétel, a
rábólintás megalázó szerepköre jutott.

Összefoglalva: a jelenlegi, számunkra elfo-
gadhatatlan helyzet kialakulását alapvetően há-
rom tényező idézte elő:

1. Szeged város vezetése nem akar
szembe-nézni reális lehetőségeivel, kapkodva
próbál tüzet oltani, ahelyett, hogy
megválaszolná azt a kérdést, amelyet Árkosi
Árpád már a tavaszi rendkívüli társulati ülésen
felvetett: képes-e a város működtetni egy
ekkora intézményt?

2. A tagozatok nem kapták meg azt a
viszonylagos önállóságot, amely alapfeltétele
annak, hogy igazodhassanak a realitásokhoz, és
akár a szegényesebb feltételeket is vállalva,
önként és együttesen hozzanak áldozatot a
társulatért.

3. A színház vezetője alkalmatlan feladata
el-látására.

1993. október 29-én, a Szentivánéji álom be-
mutatóját követően Árkosi Árpád, a Szegedi
Nemzeti Színház prózai tagozatának művészeti
tanácsadója - korábban tagozatvezetője - be-
jelentette felmondását. E felmondáshoz csatla-
kozott Bérczes László dramaturg is. Dégi János
színművész a szerződtetése körüli tisztázatlan-
ságok miatt november elsején mondott fel, őt egy
héttel később Zborovszky Andrea színművésznő
követte.

A megváltozott körülmények miatt Lukáts An-
dor, a kaposvári Csiky Gergely Színház színész-
rendezője és Tompa Gábor, a Kolozsvári Ma-
gyar Színház igazgató-főrendezője - akik Árkosi
Árpád felkérésére az 1993/94-es évadra ren-
dezést vállaltak Szegeden - lemondták vállalá-
sukat. (Lukáts Andor a Chicagót, Tompa Gábor a
Tangót rendezte volna.) Paál István már koráb-

Zborovszky Andrea és Gesztesi Károly a
Chioggiai csetepatéban (Ilovszky Béla
felvétele)

ban jelezte, hogy felbontja a színházzal kötött
szerződését, és nem kívánja megrendezni Bi-
rinszkij Bolondok tánca című drámáját.

Budapest, 1993. november 9.
Árkosi Árpád

Bérczes László

Árkosi Árpád
rendező, volt tagozatvezető

- Egyazon köpönyegből bújtatok elő Kormos
Tiborral, talán valaha barátok is voltatok. Nem le -
betett volna elsimítani a felmerült ellentéteket a
színház érdekében?

- Nem. Azt mondod, ugyanabból a köpenyből
bújtunk elő, de ez csupán részben igaz. Én a
miskolci egyetem kabarészínpadától kerültem a
Paál István vezette Szegedi Egyetemi Színpad-
hoz. Az egyetemi színpadon belül létrehoztam a
JATE-kabarét, melynek Kormos Tibor is oszlo-
pos tagja lett. Az együttes - állandó zaklatások
közepette - „partizán attitűdben" dolgozott. Úgy
gondolom, hogy bizonyos emberek már akkor
sem tekintették életformának a színházcsiná-
lást, hanem különböző érdekek miatt vettek részt
benne. Ma ezt sokan hajlamosak elfelejteni Kor-
mossal együtt dolgoztunk, de sohasem voltunk
barátok a szó valódi értelmében.

Azok, akik az egyetemi színpad után a hivatá-
sos színházat választották, sok tapasztalattal
ja-

ró, küzdelmes utat jártak végig. Tibor lélekben
vágyott erre az útra, de ez neki nem adatott meg.
Fél éve dolgoztam az igazgatása alatt álló szín-
házban, amikor rájöttem, mennyi kisebbrendű-
ségi érzéssel küszködik. Mindenáron meg
akarta mutatni. mennyit ér. Nem akarta
tudomásul venni, hogy a vezetéshez több
tapintatra, emberségre és kevesebb mohóságra
van szükség. Nem lehetett például lebeszélni
arról, hogy a mű-sorfüzetben megfogalmazza:
az ország legjobb színházát akarja Szegeden
létrehozni. El lehet képzelni, mit éreztek e
célkitűzés olvastán azok a művészek, akik
átestek már néhány minősítési korszakon. A
színház működési szabályzatába belefoglalta az
igazgató rendezési jogát, ami el-len a prózai
tagozat művészeti tanácsa hiába tiltakozott.
Természetesen mindenki tudta, hogy ezzel saját
rendezési vágyát öntötte jogi formába. Az idei
évadnyitó társulati ülésen - tudtom és
beleegyezésem nélkül - már kertelés nélkül
felolvasta saját nevét egy tervezett bemutató
rendezőjeként. Nem is értem, hogyan gondol-
hatta komolyan„ hiszen próbákra nem járt, a fő-
próbaidőszakok alatt szinte eltűnt, a bemutató-
kon a protokolláris köszöntője után városi bará-
taival elment „ünnepelni." Nem vett részt a szín-
ház érzelmi-idegi életében. Furcsának tartom
azt is, hogy a csőd szélére került szegedi színház
igazgatója színházának nem, ám saját rendezé-
séhez képes volt szponzorokat szerezni, holott
menedzser-igazgatóként a nyugodt, megbízható
feltételek biztosítása lett volna elsődleges és
legfontosabb feladata. Ezen az évadnyitó
társulati ülésen döbbentem rá, hogy Kormos azt
fogja csinálni, amit ő akar, s hogy mennyi
konfliktust megelőzhettem volna, ha felajánlok
számára
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Jelenet a Konyhából

egy rendezést. E bejelentést követően lépten-
nyomon hangsúlyozta, hogy tagozatvezető
nincs, de nem is kell...

 Jól beleszaladtunk a dolgok közepébe!
 Igen, mert sokan értetlenül, a barátságra,

kompromisszumkészségre hivatkozva, engem
hibáztatnak a történtekért. Pedig kapcsolatunk
szálait elsőnek tulajdonképpen ő szakította el.
Abban a pillanatban levált rólam, amint meg-
érezte, mekkora feladat egy ekkora konzervatív
intézményt - az általam is szorgalmazott -
progresszív áramlatok irányába kormányozni.
Ettől kezdve nem akart konfrontálódni sem a vá-
rossal, sem a tagozatok vezetőivel. Az első ke-
ményebb nézeteltérés után barátomtól és mun-
katársamtól, Bérczes Lászlótól azt kérdezte, ő
maradna-e, ha én elmennék a színháztól. Ő már
azt latolgatta, hogyan tudna nélkülem tovább
igazgatni. Fél évvel az évadkezdés után, a Cse-
tepaté Chioggiában, a Konyha, az Utazás az éj-
szakába, a My Fair Lady - szegedi léptékkel
mérve - egészen kivételes sikere után.
 Te akartál Szegedre menni, vagy Kormos

Tibor hívott?
 Ő hívott, és mondhatom, elég sokáig

győzködött. Én Galgóczy Juditot ajánlottam az
opera-tagozat élére. Judit csak a művészeti
vezetést vállalta, azzal a feltétellel, ha Molnár
László lesz a tagozatvezető. Kormos nehezen
egyezett bele ebbe a feltételbe, mivel Molnárt
névtelen, gangtalan művésznek tartotta, aki nem
fogja tudni az elődök (Gregor, Pál, Oberfrank)
által megterem-tett művészi színvonalat
folytatni. Molnár az első pillanattól kezdve
szinte minden kérdésben

tét. Tudtam, hogy milyen lehetetlen feladatra
csábítanak, de Tibor ígéretei és elszántsága
meggyőzőnek tűntek. Igent mondtam. Áthívtam
tizenkét miskolci színészt, sikerült három friss
diplomás, tehetséges embert is leszerződtet-
nem. Három évre vállaltam a megbízatást, és re-
méltem, hogy ennyi idő alatt képes leszek egy te-
hetséges, minden műfajban minőséget produ-
káló társulatot létrehozni.

 Ha már kezdettől láttad, hogy a színház
nem jó irányba halad, miért nem léptél fel erő-
szakosabban?

 Ne viccelj, tudod, hány levelet írtam kény-
szerűségből, tehetetlenségből az én „barátom-
nak"? Galgóczy, Imre, jómagam éppen elég
tapasztalatot szedtünk magunkra az évek során,
de Kormos sajnos egyikőnkre sem hallgatott.

 De a város fegyelmit akart indítani Kormos
ellen!

 Ez már az én eltávozásom utáni történet.
Én úgy hallottam, hogy ezt a közgyűlési határo-
zatot később megváltoztatták. Nézd, a művé-
szetben elkövetett bűnöket amúgy sem lehet
közgazdasági szempontok alapján megítélni.
Márpedig Kormos felelőssége csupán a színház
anyagi csődje okán merült fel.

- Akkor most vizsgáljuk, ami mérhető. Ruszt,
az ő elődei és ti is célul tűztétek ki az önálló
tagozatgazdálkodás megvalósítását, de ebből,
nem először, semmi sem lett. A színház ez évi
költségvetése 207 millió forint. Ez az összeg
önálló tagozatgazdálkodás esetén másfélszer
több lenne...

 Nem, mitől volna többletkiadás? Én csak
azt kértem, hogy szüntessük meg a tagozatok
közötti aránytalanságokat, és a tagozatvezetők
gazdálkodhassanak a művészi programjukra
szánt összegekkel. A prózai színészek foglal-
koztatottsága csaknem százszázalékos, ők ját-
szanak a legtöbbet, ők „termelik meg" a színház
bevételének hetven százalékát, viszont anyagi
elismertségük, például fizetésük nincs arányban
teljesítményükkel. De ilyen aránytalanságok
vannak a dologi (díszlet-jelmez) ráfordításoknál
is.

 Vagyis a közös kalapból elfolyta prózai ta-
gozat pénze!

 Úgy gondoltam, hogy ki kellene találni va-
lamilyen méltányos elosztást. Írásbeli javaslatot
is készítettem, de Kormos még csak válaszra
sem méltatott.

 Tagadod, hogy a tagozatgazdálkodás
többletkiadást jelentene a városnak?

 Tagadom! Szerintem ez is hatalmi kérdés-
sé vált. Konkrét javaslatokat tettem le a gazdasági
igazgató asztalára. Választ ő sem adott. (Meg-
jegyzem, a nem válaszolás színházunkban „ter-
mészetes" elintézési móddá vált.) Például szer-
ződtetéskor derült ki, hogy figyelembe kell ven-
nem a színház dolgozóinak fizetési átlagát. Így
igyekezett megfelelni az igazgatói elképzelések-
nek. Ő volt az, aki arra biztatta Kormost, hogy
semmiféle bérfejlesztést ne engedélyezzen a
prózai tagozatnál, mert az rontaná az opera bér-
arányait.

 Odakerülésedkor megismerted,
egyáltalán ismerted-e Kormos Tibor igazgatói
koncepcióját, netalán pályázatát?

 Csak a műsorfüzet igazgatói
bevezetőjéből sejtettem, mi lehet a
koncepciója. Ez a szöveg semmivel sem
tartalmazott kevesebb köz-helyet, mint nagyon
sok magyarországi színházi direktoré.
Pályázatát soha nem láttam, de nemis
igyekezett akár velem, akár valamelyik munka-
társammal megismertetni.

 Ne haragudj, de ilyen körülmények
között, ennyi kérdőjellel a háttérben, hogyan
vállalhattad a művészeti vezetést, hiszen
semmit nem tudtál leendő főnököd terveiről?

 Korábban, a miskolci ígéretes évek
után munkatársaimmal megpályáztam a
színház vezetését. Bár pályázatunkat a társulat
nagy része és a szakmai testületek is
támogatták, a városi önkormányzat nem
bennünket választott. Eléggé csalódott és
elkeseredett voltam. Nem a kudarc bántott,
hanem az a demokráciának álcázott primitív
balkáni lobbyzás, amely a pályázat elnyerése
körül zajlott. Ebben a helyzetben ért Kormos
felkérése. Abba a városba hívott színházat
csinálni, ahol - a Szegedi Egyetemi Szín-
padnál - először eszméltem rá a színház lénye-
gére. Kormos profi, tehetségközpontú intéz-
ményt ígért, pénzt a munkára, támogatást a
terveimhez. Ismertem Imre Zoltán kiváló balett-
együttesét, Galgóczy Judit operarendezői tehet-
ségét, művészi radikalizmusát, és ismertem a
prózai társulat folytonos elvérzésének történe-
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aztán az is „természetes" dologgá vált, hogy
egyik Jászai-díjas színművészünk fizetése alig
érte el a nettó húszezer forintot, a többi díjazatlan
„napszámosról" nem is beszélve.
 Szegeden mi a nagyobb gond: az anyagi

problémák vagy az emberi alkalmatlanságok?
 A pénzügyi problémák kevésbé fontosak,

hiszen szerintem a többi többtagozatos színház
költségvetése sem nagyobb. Azt hiszem,
könnyen ki lehetne mutatni, hogy az emberi
balgaságok, mulasztások, alkalmatlanságok
miatt menynyi plusz kiadásunk volt. itt van
például a szervezés és a reklám.
Marketingigazgatónk, az lett, de a bérletes
nézőink száma egyre fogyatkozott.
Megfordultam Szeged külvárosi részeiben is, de
előadásainkat hirdető plakáttal nem nagyon ta-
lálkoztam. Amikor az idei évad elején, teljesen
váratlanul, a büfében megtudtam (no, nem az
igazgatótól), hogy a színház fizetésképtelen, azt
javasoltam, újítsuk fel az elmúltévad sikeres pro-
dukcióit, hiszen azokra már nem kell költeni. Kor-
mos kijelentette, hogy nincs érdeklődő néző,
nincs „kereslet" a korábban csonkabérletes, telt
házas produkcióinkra. Talán nem csupán a me-
cénásbérletek maroknyi tulajdonosaira kellene
koncentrálni!

Kezdettől fogva a népszínházi modell mellett
foglaltam állást, de Kormos és csapata
„elitszínházat" akar, a polgári ízlést erőlteti.
Elmesélem színházunk „legizgalmasabb" és
„legízlésesebb" reklámfogását. A helyi lapban
megjelentettek egy fényképes hirdetést,
amelyen egy fejen álló urat lehetett látni. A kép
alatti szöveg arra buzdítja a pénzes szegedi
polgárt, hogyha bizonyos összegért megveszi a
színház valamelyik páholyát, akkor akár fejen is
állhat benne. Tibor volt az ötlet gazdája, és nem
igazán értette felháborodásomat.

 Emberileg érthető évközi felmondásod,
de nem hagytad ezzel cserben színészeidet?

 Először is: nekem nincsenek színészeim,
nincsen csapatom. ismerek néhány színészt,
akinél van szakmai és emberi hitelem. Másod-
szor: nem hagytam cserben senkit. Legfőkép-
pen azokat nem, akik hittek bennem. Ők, akik
megélték velem ezt a közel másfél évet - és
nem csak külső szemlélői voltak az események-
n e k - , tudják, miért döntöttem így. Nem tudtam a
szemükbe nézni, mert a fejem felett, tudtom nél-
kül születtek olyan döntések, amelyeket nem
hogy érteni, de még megmagyarázni sem lettem
volna képes. Két lehetőség közül választhattam:
felállok, vagy a társulattal együtt nyalogatjuk a
sebeinket. Mivel sem az egyéni, sem a kollektív
önsajnálatban nem hiszek, elköszöntem. Hité-
ben megrendült, demoralizálódott társulattal
előadásokat igen, de színházat nem lehet
csinál-ni. A kettő között mérhetetlen a különbség.
Miféle felelősséget vállalhattam volna bárkiért, ha
sem-mibe nem vagyok beavatva, ha semmibe
vesz-

nek, ha tudom, hogy naponta elárulnak azok a
vezetők, akiknek nem uralkodniuk, hanem szol-
gálniuk kellene színházukban. Mérhetetlen szo-
morúsággal és elkeseredéssel vettem tudomá-
sul, hogy Kormos Tibornak - egykori játszótár-
samnak - az igazgatói szerep, a hatalom fonto-
sabbá vált a színháznál. Az önbecsülésem el-
vesztése nélkül nem tudtam volna tovább dol-
gozni Szegeden.

Úgy tudom, hogy Kormos azt a színészt bízta
meg a prózai tagozat ügyeinek az intézésével.
akit - az elmúlt évad végén - azért akart eltávo-
lítani a társulatból, mert gyűlést hívott össze a la-
kásán az igazgató diktatúrája, alkalmatlansága
elleni tiltakozásul.

Galgóczy Judit
rendező, tagozatvezető

- Szeged ismét" gazdagította" színháztörténetét
egy botránnyal. Mi lehetett a kiváltó ok?
 Szegeden kétszer annyian vannak, mint

más városokban, és a pénz mégis fele annyi...
 Vagyis nem művészeti és emberi problé-

mák dominálnak?
 Azt állítom, hogy az emberi gondok ráro-

hadtak az alapvető és megoldatlan anyagi torz-
ságokra. Szakmáról csak abban az esetben be-
szélhetnénk, ha végre megteremtenék a nyu-
godt működéshez szükséges anyagi feltétele-
ket. A színházvezetőnek az volna a dolga, hogy a
három tagozat vezetőivel együtt állandóan pro-
vokálja a várost, hogy javítson az anyagi
kondíciókon. Kormos Tibor, közvetlenül azután,
hogy átvette a Szegedi Nemzeti Színház
vezetését, érezte, látta: óriási bajok vannak a
színház körül, de ennek ellenére nem mert a
város ellen fellép-ni. Se egyedül, se velünk
együtt, mert nem állt össze egységes csapat.
Nem fogta fel, hogy imre Zolinak, Árkosi
Árpádnak és Galgóczy Juditnak ugyanaz a
problémája, még akkor is, ha látszólag eltérő,
amit mondanak. Önállóak szeretné-nek lenni,
hogy jót csináljanak az ő színházában, vele
együtt, és ezt a koncepciót közösen kellene
képviselni a város előtt. Nos, ez nem történt meg.
Ennyire egyszerű a mese!
 Ha jól értem tehát, Kormos Tiborral embe-

rileg nincs semmi baj, ő egyszerű földrajztanár,
tele jó szándékkal.
 Nem szívesen mondom, hogy földrajzta-

nár, éppen elég támadás érte már eddig is emi-
att. Mindenki kezdte valahol. Mások is dolgoznak
közöttünk, akiknek nincs diplomájuk, mégis mű-
ködhetnek ezen a pályán.

 Kormos mennyire outsider a színházban?
 Nem tudom, miben kezdő! Egy biztos, ez

a színház sok egyszerre egyetlen embernek.
Úgy gondolom, ha egy város közgyűlése
bizalmat

szavaz az igazgatónak, akkor kutya kötelessége
segíteni a munkáját. Ez Szegeden nem így tör-
tént!
 Távolból figyelve az események alakulá-

sát, kissé feltűnő, hogy az igazgató inkább képvi-
seli a város érdekeit, mint saját színházáét.
 Vesztére! Kompromisszumkészsége nem

hozta meg gyümölcsét. Nem simogatták meg a
fejét, és ráadásul befelé. saját munkatársainak
sem tudta elmagyarázni ezt a képtelen helyzetet.
A végén ő lett a bűnbak, ellene akartak fegyelmit
indítani, amiért a színház túllépte költségvetését.
ilyen abszurd helyzetet én még életemben nem
éltem végig!
 Lehetségesnek tartod, hogy pusztán az új-

ságírók fújták fel ezt a pénzügyi csődhelyzetet?
 Alapvetően valóban pénzügyi bajok szo-

rongatnak bennünket, és ha ezek nem volnának
ilyen égetőek, elképzelhető, hogy a színházon
belül megindult volna az értelmes dialógus.
Egészséges kommunikációs kapcsolat alakul-
hatott volna ki a tagozatok vezetői, a színház ve-
zetése és a gazdasági irányítók között. Kormos
kezdő színházigazgató, az ijedtsége és a görcse
minden párbeszédet megakadályoz. Emiatt ju-
tottunk el Árkosi távozásáig. Jelenleg a színház-
ban túlélés folyik, ha úgy tetszik, Kormos Tiborral
együtt, hiszen kívülről gazdasági támadás indult
ellenünk. Ez Szegeden folyamatosan megtörté-
nik. A közgyűlés szokása rendszeresen firtatni,
minek ennyi meg ennyi pénz a színháznak, miért
kell az operának vendégművészeket hívnia. A
város olyan dolgokat kér számon, amelyekből
egyértelműen kiderül: a városházán senki nem
ért ahhoz, hogyan működik egy ilyen háromtago-
zatos mamutintézmény. A közgyűlés határozat-
ban kérte fel a Közművelődési irodát, nyújtson be
márciusig elemzést arról, hogyan működhetne a
színház három alternatívában. E három változat
közül az egyik társulat nélküli befogadó színház
lenne. Csak hozzáértő ember tudná megírni, mit
jelent ez pontosan, milyen működést takar, mi-
lyen anyagi konzekvenciákkal. Kénytelen va-
gyok azt mondani: nem feltételezem, hogy Sze-
geden élne ilyen ember. A másik verzió az inten-
datúra volna, ennek lehetősége nem először me-
rült fel a városban. Ez a gyönyörű szó a gyakor-
latban a zenekar, a szabadtéri játékok és a szín-
ház összevonását jelentené. A trösztösítéshez
viszont még több pénz szükséges. Először
ennek is a pénzügyi hátterét kell kidolgozni,
csak így derülhetne ki, hogy működőképes
lehetőség-ről van-e szó. Felmerült a zenekar
megszüntetésének eshetősége is. Az
összevonástól egyéb-ként azért félnek az
emberek, mert attól tartanak, hogy ugyanannyi
pénzért majd két helyen kell dolgozniuk. Emiatt
.,fúrták meg" Nikolényi István pályázatát, aki
szeretett volna intendatúrát létre-hozni; jelenleg
ő a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója.
Feltehetően mindenki kiválóan vé-
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gezné a dolgát, ha az emberek nem lennének
egymás ellen ugrasztva. Nikolényit a színházon
belül dolgozó emberek gáncsolták el Kormos el-
lenében, hogy ne kaphassa meg a színház igaz-
gatói pozícióját.

 Milyen viszonyban vagy a másik két tago-
zatvezetővel?

 Második évemet töltöm a városban. Ami-
kor idekerültem, Árkosi Árpád vezette a próza-
és Imre Zoltán a balett-tagozatot. Tavasszal imre
Zoli felmondott...

 Ez volt az első jelzés?
 Sokszor „jelzett," mielőtt elment.
 Ha jól tudom, a balettesek kritikán és or-

szágos átlagon aluli fizetésével volt gond.
 Ezt az egész szegedi színházról el lehet

mondani, ideértve a műszakiakat is, akik szinte
nem is léteznek, hiszen naponta újak jönnek. De
visszatérve a kérdésedhez: a három tagozatve-
zető igen jóban volt egymással, beleértve a ze-
neigazgató urat is, én ugyanis az opera művé-
szeti vezetője vagyok. Ezeken a beszélgetése-
ken mindig mindenki elmondta a problémáit,
azonnal ki is derültek a neuralgikus pontok, el-

mondtuk követeléseinket, és az igazgató úrtól
kértünk segítséget. Kormos nem tudott, nem
mert vagy nem akart segíteni, és elfelejtett vá-
laszt adni a legfontosabb kérdésre. Tudniillik,
amíg a színháznak olyan az anyagi támogatott-
sága, amilyen, és annyi pénz áll rendelkezésére,
amennyi, addig az önálló tagozatgazdálkodás
nem valósítható meg. És ezt a véleményt alapos
szakmai indokokkal kellett volna alátámasztani.
Ehelyett Kormos ködösített. imre Zoli egyre ide-
gesebben viselkedett, végül felállt, mert átlátta:
képtelen javítani a rábízott tagozat helyzetén.
Ár-kosi ugyanezeket a kérdéseket feszegette.
Egy napon aztán rádöbbentünk, Kormos azért
nem tud válaszolni egyetlen kérdésünkre sem,
mert ő sem kap választ a várostól. Úgy tűnik,
mintha a színház egyáltalán nem lenne fontos a
város számára. Nem érdekelték őket a
szándékaink, és az sem, milyen érdekek és
indulatok feszül-nek a falakon belül. A város
folyamatosan nyalo-

Jelenet a Figaro házasságából
(Szoboszlay Gábor felvételei)

gatja a saját sebeit, és akkor még mi is
követelőzünk! Mi volt a válasz? Már megint a
színház! Sajnos történelmileg rossz pillanatban
kértük, hogy rendezzék szociális helyzetünket,
hiszen most a tanártól a közértesig mindenki
ezt kéri.
 Tehát egyik tagozat sem rendelkezik külön

pénzalappal, hanem a rendelkezésre álló közös
kalapból kell kiszakítani szinte ezresenként a
pénzt.
 Pontosan! Külön keret már akkor sem volt,

amikor mi odakerültünk. Ruszt József is ezt sze-
rette volna elérni.

- A város bizonyára attól fél, hogy az önálló
tagozatgazdálkodás többletkiadást jelentene.
 A város teljes joggal tart ettől! Ha most

207 millió forint a színház évi költségvetése,
akkor önálló tagozatgazdálkodás esetén ez az
összeg 300-350 millió forint lenne. És még
akkor sem volna senki túlfizetve!
 Állandóan az igazgató nyakára jártatok,

jeleztétek a problémákat, és mégsem érkezett
visszajelzés?
 Erről igazán Árkosi tudna beszélni! Én, mi-

után megértettem, hogy városi szempontból lég-
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üres térben dolgozunk, az adott keretek között
próbáltam saját tagozatunkat művészileg a leg-
jobb színvonalon tartani.

 Itt valami nem világos! Miskolci főrendező

korodban sem arról voltál híres, hogy befogod a
szádat! „Túlélsz"?

 A tavalyi évad operasikereitől azt remél-
tem, hogy ezekre hivatkozva hátha még egyszer
feltehetjük kérdéseinket a városnak. Ezt talán
Árkosinak is meg kellett volna várnia. A város
most senkitől nem kérdez semmit, haragszik az
egész intézményre. Ha úgy tetszik, valóban „túl-
élek." igazad van, mindig járta szám, de én most
is beszélek. Ám az is fontos, van-e értelme a
beszédnek! Attól tartok, hogy ebben a
helyzetben semmi értelme a világon. Most két
dolgot lehet tenni: vagy kivárni, vagy felállni, de
én év közben nem szoktam ilyet tenni, mert a
rám bízott emberek nem értenék meg. Árpád
távozása a prózai tagozat éléről sem volt túl
szerencsésen időzítve. Az emberek méltán
kapják fel a fejüket: kivel dolgoztunk mi eddig?
Ott állnak fejetlenül, és akárhová csapódnának.
Az a legfőbb baj, hogy még a szegediek
számára sem világos, valójában mi a helyzet a
színházukban. Kormos akkor hibázott, amikor
nem osztotta meg velünk a gondjait. Egy napon
azt vettük észre, hogy az Anyegin bemutatója
előtt leállították a vásárlásokat. Nem volt a
színházban állandó gyűlésezés. Lehet, hogy
csupán annyit tudtunk volna meg, „nem tudok
semmit," de legalább elejét vettük volna a
folyosói pletykáknak. Egyik napról a másikra
élünk, és ilyen szituációban a színház igaz-
gatója, Kormos Tibor nem kér szakmai tanácsot.

- Holott rászorulna?
 Ha nem kér, akkor bizonyára nem is

szorul rá!

Tisztelt Bóka B. László!

Igy utólag átgondolva, és látva a riport lénye-
gét és összhatását, úgy döntöttünk, nem kí-
vánunk belebonyolódni a múlt elemzésébe
és a belső konfliktusok újraélesztésébe.

Problémáinkat mi már elmondtuk és feltártuk a
nyilvánosság előtt, de tapasztalva, hogy ez a
módszer (a sajtó bevonása) nem volt ered-
ményes, úgy érezzük, belső harcainkat más
módon kell megvívnunk. Nem dolgunk sem
Imre Zoltán, sem Árkosi Árpád döntéseit, tet-

teit véleményezni vagy megítélni, sem pedig a
másik két tagozat ügyeivel foglalkozni. Ami
feladatunk a Szegedi Kortárs Balett
működésének feltételeit lehetőségeinkhez

képest maximálisan biztosítani. Kérjük,

beszélgetésünket vedd
magánbeszélgetésnek.

Szeged, 1994. január 12.
Pataki András Juronics Tamás
együttesvezető művészeti vezető

Kormos Tibor,
a Szegedi Nemzeti Színház

igazgatója

- Az elmúlt év őszén a Szegedi Nemzeti Szín-
ház csődöt jelentett. Hogyan állnak most az
anyagi ügyek?

 Kissé vissza kell mennem az időben, hi-
szen 1993 őszén megszületett a közalkalmazotti
törvény, amelynek anyagi vonzatai többletterhe-
ket rónak a színházakra. Az évad tervezésének
időszakában nem sokat tudtunk erről a törvény-
ről, tehát számolni sem lehetett vele. A törvény
életbe lépése után dolgozóink teljes joggal vár-
ták el, hogy eleget tegyünk a törvény előírásai-
nak. Nekünk tehát sürgős és halaszthatatlan kifi-
zetéseket kellett eszközölnünk. Ez a körülmény,
valamint az infláció őszre olyan helyzetbe hozta
a színházat, hogy a fenntartó, az önkormányzat
nem volt hajlandó működésünket tovább finan-
szírozni. Később azonban anyagi problémáink
megoldódtak.
 Vagyis a színháznak nincsenek anyagi

gondjai?

 Így van!
 Miután Árkosi Árpád művészeti tanácsadó

és Bérczes László dramaturg felmondással tá-
vozott a színháztól, rövidesen letettek az asztalra
egy húszoldalas értékelést a színházban kiala-
kult botrányos helyzet okairól, amely végül kette-
jük és több színész távozásához vezetett. Olvas-
tad ezt a tanulmányt?

 igen, többször is megtettem.
 Nem kívánod véleményezni?

 Több okból kifolyólag eltekintenék a véle-
ménynyilvánítástól. Egyrészt magamban már
többször átrágtam és véleményeztem, másrészt
az Árkosi és közöttem kialakult kapcsolat miatt
sem mennék bele részletes elemzésbe.
 Közösek a gyökereitek, ugyanattól a mes-

tertől tanultatok, dolgoztatok is együtt, talán ba-
rátok is voltatok. Nem lehetett volna a színház ér-
dekében rendezni a felmerült ellentéteket?
 Ugyanezt kérdezem magam is.
- Milyen volt az összhang közöttetek?

 Az kiderült, hogy nem gondolkodtunk egy-
formán ittlétünkről. Azt gondolom, nehéz feltéte-
lezni, hogy a színház igazgatója nem akar jobbí-
tani.
 Minden helyzet megoldható, de itt összel

történt valami, amitől elfajultak a dolgok.

 A dolgok könnyen elfajulhatnak, különö-
sen, ha halmozódnak. A balett jelenleg is kita-
pintható önállósulási törekvései indukálják a pró-
zai tagozat hasonló szándékait. Ez nem ítélet, ez
tény!
 Hogyan kell értelmeznünk az önállósulási

törekvéseket, hiszen sem Imre Zoltán, sem Árko-

si Árpád nem akart elszakadni a Szegedi Nem-
zeti Színház intézményétől?

 Attól függ, milyen értelemben! Művészi vo-
natkozásban az igazgatás soha nem szólt bele a
munkájukba. Gazdasági értelemben viszont
szükségképp önállósultak volna. Ha elszakad-
nak és intézményesülnek, akkor önállóan kell
gazdálkodniuk, és vállalniuk kell ennek minden
kockázatát. Nem engedhető meg a gazdasági
szabadság, ha sikertelen működés esetén a fe-
lelősséget másnak kell vállalnia.
 Ők mindössze az önálló tagozatgazdálko-

dást tűzték ki célul!
 De ez csak úgy valósulhatna meg, ha min-

den értelemben önállóak: a pénz elosztásában,
annak felhasználásában éppúgy, minta felelős-
ség vállalásában.
 El kellene gondolkodni azon, hogy talán

azért támadja mindenki a közös kasszát, mert az
eleve feszültségek forrása.
 Ez pontosan így van! itt három tagozat él

egymás mellett. Bizonyos értelemben belenyúl-
hatnak egymás zsebébe. A felső irányítás meg-
próbálja folyamatosan fenntartani az egyensúlyt
a tagozatok között; ha valahol túlköltés mutatko-
zik, kénytelen megszorítani a másik két tagoza-
tot, esetleg csökkenteni pénzügyi keretüket. Az
az érdekünk, hogy a színház egészének gazda-
sági egyensúlya ne boruljon fel. Az azonban két-
ségtelen: számításokat kellene végezni arra vo-
natkozóan, hogy az önálló tagozatgazdálkodás
vajon valóban könnyíthetne-e a jelenlegi helyze-
ten. Ez a módszer azt feltételezi, hogy minden ta-
gozatnál kialakul egy mini gazdasági hivatal,
amely viszi az ügyeket. Vannak azonban épüle-
tek, amelyek nem oszthatók háromfelé, és kér-
dezem én, mi lesz az energiával, és hová tartoz-
zon a színházat kiszolgáló bázisszemélyzet? Az
önálló tagozatgazdálkodás nem precízen kidol-
gozott és átgondolt javaslatcsomag, csupán
blöffszinten a köztudatba dobott ötlet.
 Árkosi azt állítja, hogy ezzel kapcsolatban

konkrét terveket tett le az asztalodra.
 Ez nem igaz! Kezdettől az utolsó lépésekig

kidolgozott terv nem létezik! Olyannyira nem,
hogy bármikor, kérdeztem a tagozatvezetőket,
mit gondolnak az önálló gazdálkodásról, csak
annyit mondtak, amennyit most mi beszéltünk a
dologról.
 Ha létrejönne a tagozatok gazdasági önál-

lósága, ez vajon többletkiadást jelentene a vá-
rosnak?

 Ebben a kérdésben nem tudok felelősség-
gel nyilatkozni.
 Hogyan reagált az önkormányzata belvil-

longásokra?
 Nem nagyon szóltak bele az ügyekbe, csu-

pán segítőkészségüket fejezték ki. A polgármes-
ter úr például eljött egy társulati ülésre, és el-
mondta a véleményét. Széles körű vizsgálat in-
dult a színház gazdálkodásával kapcsolatos kér-
désekben, de ennek eredménye még nem áll
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rendelkezésre. Ellenem fegyelmi eljárást indítot-
tak, ám ezt később visszavonták.

 Tibor, állítólag veled nem lehet beszélni;
bezárkózol az irodádba. Árpád jó néhánylevelet
intézett hozzád, de te nem reagáltál ezekre.
Csak egy szűk körrel vagy hajlandó megbeszélni
egy-egy döntés előkészítését. Ha bajban vagy,
miért nem fogadsz el segítséget?

 Lehet, hogy ebben van valami! Árpád meg
én mást gondolunk a színházról, ez a magyará-
zat. Az alkotónak az a dolga, hogy alkosson, a
vezetőnek pedig az, hogy a szó legnemesebb
értelmében vezessen. Fontosnak tartom, hogy a
vezető személyén keresztül gát emelkedjék a
művész és az irányítási folyamat közé, azért
hogy az alkotás folyamata zavartalan lehessen.
Én ezt komolyan gondoltam! Ez volt az egyik leg-
főbb törekvésem, éppen azért, hogy Szeged
színháza az előadásairól legyen híres, és ne a
botrányairól, amelyek egyébként nem az én
igazgatásom alatt kezdődtek. Mindehhez nyu-
godt légkör szükséges. Az a dolgom, hogy ennek
érdekében minden irritáló tényezőt megszüntes-
sek, jöjjön bár az kívülről vagy belülről. Másrészt

a művész vezetők többége érzelmileg közelít a
problémákhoz, holott nem biztos, hogy tűzcsó-
vát kell dobni a vármegyeházára. Lehet, bár nem
szeretem ezt a szót, hogy ki kell lobbyzni a jó
megoldást, nem pedig ellenségeket szerezni az-
zal, hogy berúgjuk az ajtót.
 Igazgatói kinevezésed után meghívtad Ár-

kosit művészeti vezetőnek; de vajon megismer-
tetted-e vele pályázatodat, elmondtad-e neki,
milyen színházat szeretnél csinálni?
 Azt hiszem, nem! Ez csak most tudatoso-

dik bennem, hogy kérdezed. Mi mindketten rég-
óta csinálunk színházat, és a színházcsinálásról
alkotott véleményünk is közel áll egymáshoz. Le-
galábbis én így hittem! Ezért, bármilyen furcsa,
nem éreztem szükségét, hogy egyeztessünk.
Bennünket privát barátság is összekötött!
 Igaz, hogy lemondásra szólítottak fel?
 Igaz, és gondolkodtam is ennek lehetősé-

gén.

Balikó Tamás a Don Juanban (Ilovszky Béla
felvétele)

 Végül azonban meggondoltad magad.
Miért?
 Azon a bizonyos társulati ülésen úgy

éreztem, sarokba szorítottak. De később többen
fel-hívtak, rábeszéltek a maradásra, és az
önkormányzat is amellett volt, hogy ne mondjak
le. Ezért vagyok most is ebben az irodában.
 Készülsz a Macbeth rendezésére, és

pénzt is szereztél a produkcióra. Ha a színházad
nehéz anyagi helyzetben van, nem inkább az
egész intézmény számára kellett volna
támogatást keresni?
 Én ezt egészen másképpen gondolom!

Adottak a színház finanszírozásából származó
pénzek, illetve azok az összegek, amelyeket a
marketingigazgató még összeügyeskedik. Eti-
kátlan volna, ha hatalmi helyzetemnél fogva a
közös kalapból emelnék ki pénzt, és azt
használnám saját rendezésem
finanszírozására. Azért szereztem külön
összeget, hogyne vádolhassa-nak azzal,
elköltöm a színház pénzét.
 Egyáltalán nem fogadtál újságírókat, sőt

bezártad az ajtód Vámos László előtt is, aki a bot-
rány kipattanásakor jószolgálati küldöttséget ve-
zetett.
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- Az ügy felszínre kerülése után folyamatosan
csörögtek a telefonok, minden újságíró velem
akart beszélni. Ha az élet a rendes kerékvá-
gásban folyik, nem érdekli őket a színházban fo-
lyó munka. Nem szeretem a botrányhelyzeteket
benzinnel locsolgatni, ezért igyekeztem távol
tartani az újágírókat, mert csak a botrány iránt
érdeklődnek. És most a Vámos-ügy! Kaptam
egy faxot, amelyben arról értesítettek, hogy a
színészkamara képviselői és Vámos tanár úr
Szegedre jönnek, és segítenének a feszültségek
fel-oldásában. A faxban azonban nem
említettek határozott időpontot, csak a hét végét.
Nekem a hét vége egyik napján más programom
is volt. Telefonon kértem, egyeztessünk
időpontot, de ez nem történt meg. Amikor
tudtam, hogy vendégeink itt lesznek, hiszen
jegyet rendeltek az esti előadásra, én is bejöttem
és találkoztam is mindenkivel, csak éppen
Vámos tanár úrral nem, mert ő akkor éppen nem
volt itt. Akár fel is háborodhatnék, amiért a
jószolgálati küldöttség nem méltatott arra, hogy
pontos időpontot beszéljen meg velem.

 Létrejött valamilyen megegyezés, jutottak
valamire?

 Ők megnézték az előadást, de nekem el
kellett mennem. Előadás után két megbeszélést
is tartottak, amelyeken nem voltam jelen. Velem
korábban, itt az irodámban beszéltek. Úgy vál-
tunk el, hogy beszélnek a másik féllel is.

 Ha igazgatói értekezletet tartasz, meghí-
vod rá a tagozatvezetőket is vagy...

- ...azzal a „klikkel" beszélek meg mindent,
amelynek tagjai i tta harmadik emeleten dolgoz-
nak? Amikor szükség van rájuk, akkor meghí-
vom őket is, de ha nem, abban az esetben feles-
leges jelen lenniük.

 Azt még megértem, hogy a művész
foglalkozzék a művészi tevékenységgel; de
azért az sem árt, ha tisztában van azzal, mennyi
pénzből kell kigazdálkodnia egy-egy produkciót.

 A pénzek elosztása megtörténik! Ha
valaki az ellenkezőjét állítja, hazudik! Nem kell az
ajtóm előtt kaparászni, ha elfogyott a pénz.

 De kétszer is úgy állították le a bemutató
előtt a vásárlásokat, hogy a rendezőket nem is
értesítették!

 Ez marhaság! Adott egy keret, amit nem
lehet túllépni. a Szentivánéji álom esetében egy
lepel megvételéről volt szó, amellyel le akarták
takarni az előadást. Ezt nem engedtem, mert
már nem volt rá pénz. Az előadás ugyanolyan jó
lett lepel nélkül is.

 Árkosi túllépte a költségkeretet?
 Ezt nem állítom! Abban a szorult helyzet-

ben ez szükséges intézkedés volt, és nem hátba
szúrás.

 Miképpen lehetséges, hogy felelős beosz-
tású vezetők a büfében tudják meg, hogy csőd-
be jutott a színházuk?

Karczag Ferenc és Zborovszky Andrea a Szent-
ivánéji álomban (Koncz Zsuzsa felvétele)

 Ez nem igaz! Én szóltam mindenkinek! Ez
az állítás felháborító!
 A beköszöntődben azt írtad, Magyaror-

szág legjobb színházát kívánod létrehozni Sze-
geden.
 Ez jó, ezt mindig az orromhoz dörgölik!

Ha tovább olvasták volna a mondataimat,
rájöhettek volna, hogy a „légy reális, kívánd a
lehetetlent" elvét fogalmaztam meg. Erre a
mondatra mindenki felkapta a fejét, tehát ez egy
jó mondat volt. De annyira még nem ment el az
eszem, hogy ezt szó szerint gondoltam volna.
Nem volna baj, ha így lehetne, de tudom, hogy
lehetetlen.
 Emlékszel a fejen álló emberre?
- Természetesen! Sokan bután, túl arisztok-

ratikusan értelmezték ezt az egyszerű rek-

lámfogást. Erre oda kellett figyelni, a kézen álló
ember felkiáltójel volt a képen.

 Most rend és nyugalom van a

színházban?
 Menj és győződj meg róla!

Dr. Ványai Éva
Szeged alpolgármestere

- Egy szegedi napilapban megjelent nyilatkoza-
tában azt hangsúlyozta: a színház természetes
velejárója, hogy a színházcsinálók időnként konf-
liktusba keverednek egymással, de a szegedi
színházban nincs válság. Így gondolja most is?
 A véleményem nem változott.
 Miért tesznek még mindig úgy, mintha

minden rendben menne a színházban?
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- A konfliktus alapja mindig a bérfeszültség,
az év közben megnövekedett közterhek miatti
pénzhiány, amely botránnyá növi ki magát. A
bérfeszültség egyik oka, hogy a hét esztendővel
ezelőtt létrehozott balettegyüttes a többiek, a
próza és az opera rovására jött létre. A másik két
tagozat bérmegtakarításaiból képződött az ala-
pításához szükséges anyagi keret. Azóta képte-
lenek vagyunk megoldani, hogy a balett miatt
plusz juttatásokat is kaphasson a színház.

 A szegedi balett tagjaiban egyre erőtelje-
sebb igénnyel fogalmazódik meg a vágya teljes
önállóságra, hasonlóan a győri baletthez.

 Nem lehet összehasonlítani a két várost,
a győri balett ugyanis sokkal kedvezőbb
helyzet-ben van, központi finanszírozással jött
létre.

 A balettegyüttes fiatal vezetői a teljes el-
szakadást fontolgatják, és amennyiben a város-
háza nem tanúsít kellő bölcsességet, küszöbön
álla következő botrány.

 Erre nem tudok mit válaszolni! Tudnom
kell, mit akarnak elérni. Arra is kíváncsi volnék,
vajon mikor, milyen turnéra nem mehettek el
azért, mert ők a Szegedi Nemzeti Színház egyik
tagozata! Megjegyzem: négy pár táncost azért
szerződtettünk, hogy kiszolgálják a többi elő-
adást, elősegítve ezzel a balettegyüttes függet-
len művészi munkáját.

 Vajon hogyan híresülhetett el Szeged vá-
rosa lassan hagyománnyá váló színházi botrá-
nyairól?

 Ne gondolja azt, hogy ezek csupán a kö-
zelmúlt problémái! Már Vaszy Viktor vezetése
alatt is volt botrány ebben a színházban. Vaszy le
is írja, hogy a színház olyan világ, amely állandó-
an magában hordozza a botrány lehetőségét.

 Mostanság Szegeden egyre többet emle-
getik Vaszy Viktor nevét, mint követendő példát.
Vaszy egyszemélyben vezette az operát és a
prózát, egyetlen rendezőt sem hagyott érvénye-
sülni, korlátlan hatalmú direktor volt, de erről már
nem illik beszélni. Valóban ilyen vaskezű ember-
re volna szükség?

- A színháznak most is egyszemélyi vezeté-
se van az önkormányzat szemszögéből nézve.
Az mára színház belső ügye, hogy a tagozatve-
zetők hogyan jönnek ki az igazgatóval. Az önkor-
mányzatnak anyagilag egyedül az igazgató,
Kormos Tibor tartozik elszámolással. Ezt így rög-
zíti a Szervezeti és Működési Szabályzat.

 Van a színháznak Szervezeti és Működési
Szabályzata? Hiszen többen csak valamilyen
néhány oldalas hevenyészett piszkozatot láttak,
arról nem is beszélve, hogy nincsenek munkaköri
leírások.

 Már elkészült, a közművelődési irodán
van, megvitatásra, elfogadásra vár.

 Miért nem ismerik be a városházán, hogy
nem kellő hozzáértéssel és érzékenységgel
nyúlnak a színházhoz?

- A képviselőtestület nem ért a művészeti
kérdésekhez, sem ebben a városban, sem má-
sutt az országban. A törvény értelmében a szín-
ház önkormányzati intézmény, tehát pénzéről az
önkormányzat dönt. De a testület soha nem szólt
bele a Szegedi Nemzeti Színház művészi mun-
kájába. Ön szerint mit kellene tennünk azon kí-
vül, hogy biztosítjuk a működési feltételeket?

 Az önkormányzat kötelessége, hogy meg-
találja a legmegfelelőbb embert a színház
élére...

- A színház működtetésében nem meghatá-
rozó, hogy az igazgató művész-e vagy sem. Sőt,
ha művész volna, valószínűleg nehezebben tár-
gyalhatnánk vele pénzügyi kérdésekről. Kormos
Tibor nyílt pályázat útján nyerte el a színházat,
övé minden felelősség!
 Mintha Szeged tartana a művészektől és

azoktól, akik nem a város szülöttei.
 A bírálóbizottság nem terjesztett olyan

pályázatot a közgyűlés elé, amelyet kívülálló írt!
Ha valaki színházat vezet, együtt kell lélegeznie,
élnie vele. Az ügyeket nem lehet Budapestről
lejárva intézni!
 De a mérleg másik serpenyőjében a

város iránti túlzott lojalitás van!
 Arra céloz, hogy Kormos több pénzt is ki-

küzdhetett volna a színháznak?
 Pontosan, hiszen 207 millió forintbizonyo-

san kevés egy háromtagozatos színháznak.
 A múlt évben 230 millióval gazdálkodtak

a saját bevétellel együtt... Látja, megint a
pénznél lyukadtunk ki! Valóban kevés a színház
pénze, de a városnak sincs elegendő. Nekem
mindent egészben kell látnom! Ez nem
kultúraellenesség, hiszen tény, hogy iskolák
állnak bezárás előtt, krétára sincs pénzük.
Ebben a helyzetben nem duplázhatjuk meg a
színház pénzét, annyiból kell kijönni, amennyi
van.
 Ebben az esetben viszont luxus a három

tagozat fenntartása!
 Mindenképpen meg kell próbálni! Két

szín-házépületben működie kell három
tagozatnak!

- Ha látják, hogyan tornyosulnak a bajok, mi-
ért nem formálnak határozott véleményt, miért
játsszák el a semleges kívülálló szerepét?
 A közgyűlés elrendelte a színház átvilágí-

tását, egy független szakértő kapott megbízást;
március 30-ig kell letennie az asztalra vizsgálata
eredményét.
 Ha az önkormányzat bizonytalan művé-

szeti kérdésekben, miért nem fordul tanácsért a
szakmai szervezetekhez, a kamarához vagy a
színházművészeti szövetséghez?
 Nézze, szerintem ennek a problémának

nagyobb a füstje, minta lángja. Az elmúlt két év-
ben az előadások csak jó kritikát kaptak. Ha itt
fekszik előttem ötven jó kritika, mondja meg, mi-
nek alapján jelentsem ki, hogy nekem valami
nem tetszik a színház működésében!

 Kormos Tibor, akinek más irányú képzett-
sége van, Macbethet fog rendezni a színházban,
és ráadásul csak erre a produkcióra szerzett
pénzt, tudván, milyen anyagi helyzetben van a
színháza.
 Az igazgató rendezhet is, ez máshol is

így van, és szerezhet szponzoroktól pénzt, ha
tud. Ön nyilván nem látta Tibor három évvel
ezelőtti Macbeth-rendezését, szenzációs volt.
Erre az egyetemisták is be fognak jönni, mert
nekik nem a Marica grófnő kell.
 A színháznak bizonyos szerepkörökre

nincs megfelelő színésze, ezért vendégművé-
szeket hív. Ön azonban egy nyilatkozatában bí-
rálta ezt a gyakorlatot, mondván, felesleges
pénzügyi terheket ró a színházra.
 Ha ezt tudja, akkor bizonyára azt is tudja,

Kormos elődei az utolsó pillanatban annyi szí-
nészt szerződtettek, hogy nem maradt kerete
olyan színészek szerződtetéséhez, akiket
szere-tett volna. Ez patthelyzet.
 Kormos igazgató úr mellett dolgozik Jóni

Gábor menedzserigazgató. Furcsa, hogy két
menedzser is kell egy színházba, az pedig még
furcsább, hogy Jóni Gábor a polgármester kultu-
rális tanácsadója volt, és aztán hirtelen „muszáj"
a színházban dolgoznia.
 Nem mi küldtük, Kormos hívta! Ők évtize-

dek óta barátok, együtt dolgoztak a beadott pá-
lyázaton is. Jóni Gábor szervezi a mecénáspá-
holy szponzorálását, vagyis eladják a színház
páholyait. Ez a kezdeményezés jelentős bevételt
biztosít a színháznak.
 Mit gondol, ha az önkormányzat hozzájá-

rulna a hőn óhajtott önálló tagozatgazdálkodás
bevezetéséhez, ez vajon többletkiadással
járna-e?
 Igen, hiszen fel kellene duzzasztani a

gazdasági adminisztráció létszámát. Külön
könyvelnék ugyanis a három tagozat gazdasági
ügyeit és külön az egész színházét.
 De a jelenlegi helyzet fenntartása konzer-

válja a feszültségeket, hiszen minden tagozat a
közösből szeretne minél több pénz kiemelni,
akár a másik kárára is.
 Az évadokat közös teammunkában kell

megszervezni, előre el kell dönteni, ki mit fog be-
mutatni, és a produkciók költségkalkulációit a ki-
alakult tervekhez kell igazítani.
 Most mégis a gyanakvás légköre

uralkodik a Szegedi Nemzeti Színházban.
 Az önálló tagozatgazdálkodás visszaélé-

sekre is alkalmat adhat. Az önkormányzat nem
egyezik bele, hogy a színház pénzét hárman
háromfelé költsék. Ehhez a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására volna
szükség. Is-merem a képviselőket, tudom, nem
egyeznének bele, hogy még többen szerezzenek
aláírási jogot a pénzköltésre.

Az interjúkat Bóka B. László készítette


