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körömmel" való ragaszkodásban és a pénz-
összeg megemelésén kívül minden egyébjavas-
lat heves elutasításában) ők is kárvallottjai -
„halkabbak" ugyan, mint az, úgymond, joggal
követelődzők, de a magyar színházművészet
szempontjából tán nem feltétlenül alsóbbrendű-
ek. A Merlin, a Szkéné, az R.S.9, a Független
Színpad és mások a kőszínházak finanszírozási
„holdudvarában" lebegve annyi biztonságról és
tervezhetőségről sem álmodhatnak, mint az
egyre rosszabb helyzetben lévő kőszínházak;
annak ellenére, hogy a legutóbbi időkben a Fő-
városi Önkormányzat Kulturális Bizottságának
kezdeményezésére a színházi kuratórium egy
afféle második lépcsőben, külön kiemelve őket,
valamelyes ígéretfélét is csomagolt a nagyon
kevés pénz mellé. A mindenféle körökön kívüli
szerveződésekről beszélni is alig érdemes; olya-
nok ők, minta társadalomban a szegények: csak
a lejjebb csúszásra esélyesek. Miközben például
Csányi János Szentivánéji álom című előadása
az évad egyik legérdekesebb szakmai esemé-
nyének látszik.

Arról a bizonyos, a központi költségvetésből
származó 900 millióról vélekedik úgy Mészáros,
hogy a ma létező fővárosi repertoárszínházak
mindegyikének egyaránt „jár" belőle, nekik és
nem másnak, de nekik mindegyiküknek jár, mert
„miután soha és sehol nem mondatik ki, hogy a
bázisösszeg akkor is ugyanaz, ha csupán fele-
annyi színházat tartunk fenn, ezért a struktúra
mennyiségi megváltoztatása maga után vonhat-
ja a dotáció csökkenését is". Éppen a színházi
szakma gondolkodik úgy, hogy a nem-cselekvés
vagy az időszerű cselekvéssel való szembesze-
gülés eredményre vezet; színpadon szoktunk e
konfliktusból kibontakozó tragédiákat látni, és
van is a gesztusban valami meghatóan teátrális.
Ez egyszerűsítve valami olyasmit jelent: ne vál-
toztassunk, mert senki nem ígéri meg, hogy csak
jobbra fordulhat a sorsunk. A kockázat az én ér-
telmezésemben ugyan nem akkora, hogy hitele-
síthetné mindennemű cselekvés elutasítását, de
ezen a ponton teljesen kiküszöbölni valóban nem
lehet. Ebben az értelemben ugyanis az eo ipso

antidemokratikus művészeti intézmény egy de-
mokratikus intézményrendszer egyik eleme csu-
pán, s mint ilyennek, feladatai közé tartozik egy-
részt lényegének az intézményrendszer koordi-
nátái közt való kifejezése, másrészt érdekei ér-
vényesítése azon az úton és módon, melyek a
demokratikus intézményrendszerben erre te-
remtettek, illetve teremtendők. (Ez utóbbin ér-
tem például azt, hogy alighanem tényleg szük-
ség van egy színházi törvényre, például azon ga-
ranciák biztosítására, melyeket Mészáros joggal
hiányol.)

Érdemes tovább töprengeni ezen a bizonyos
900 millió forint központi támogatáson. Mészá-
ros ezzel kapcsolatos - fentebb részben idézett

- állításának bizonyítása voltaképpen maga az

állítás, és az, hogy valamit valahol valakik nem
mondtak. Igaz, az ellenkezőjét sem mondták -
pedig értelemszerűen azt és csak azt lehetett és
kellett volna: ha a színházak száma csökken,
csökken a dotáció is. Ezt nem mondta senki,
alig-hanem azért, mert nemis gondolta.
Mészáros viszont azért gondolja, mert nem
mondta senki. Azt sem, hogy nem így van.
Gyenge szofisztika; egy komoly szakmai
egységfront és „élethalál-harc" aligha épülhet
rá. Erről az egységfrontról és a hozzá tartozó
harcról az jut még eszembe, hogy ez a szakmai
szolidaritás sajnálatos módon a legalsó szinten
nivellál, ahová egyesek igen magasról szállnak
le. És egyformán irányul bárki és bármi ellen,
aki és ami léténél, jellegénél, strukturális
másságánál fogva kilóg belőle. Legyen az a
Művész Színház vagy valamelyik alternatív
társulás.

Én sem hiszem, hogy bármelyik színház he-
lyét is „sóval kellene behinteni". Csak el lehetne
gondolkodni azon, kell-e mindegyikbe állandó
társulat (s ha igen, mekkora) és repertoár;
esetleg csak társulat és repertoár nem; vagy
csak az épület és a minimális segédszemélyzet.
Lehet, hogy itt-ott félig vagy egészen befogadó
színház működhetne. Anyagi konstrukcióját is ki
lehetne alakítani úgy, hogy - ha Mészáros
szerint kétséges is, hogy lényegesen olcsóbb
lehetne, mint a jelenlegi - kicsit olcsóbb legyen,
és adott eset-ben a jelenlegi rossz színháznál
sokkal jobb.

Itt jutottam el Mészárosnak ahhoz a
felvetéséhez, hogy „azon lehet vitatkozni, hogy
van-e ma ebben az országban elegendő
szakmai kvalitás ennyi színház működtetésére".
Mármint a fővárosban, gondolom; hisz a
struktúráról elsősorban itt érdemes beszélni.
Nos, szerintem van - csak nem a jelenlegi
elosztásban működik a leghatékonyabban. S
mivel ez a jelenlegi a lehető legrigidebb
szerkezet, a kvalitás érvényesülését

sáki Judit a színházi szakmán belüli
visszásságokról írt - a Művész
Színház kapcsán (SZÍNHÁZ
1994/12.). Mészáros Tamás
válaszában saját magáról és a Mű-

vész Színházról értekezett - Csáki Judit
cikke apropóján (SZÍNHÁZ 1995/2.). Én a Mű-
vész Színházról és a szakmáról szeretnék írni
Mészáros Tamás írására reflektálva.

csak a „körön belülieknek" teszi lehetővé, ha
ugyan. De hát erről valóban vitatkozni kellene,
legalábbis beszélni róla, nevekkel, színházakkal,
komolyan.

Végül azt is szeretném elmondani, hogy van a
szakma egyébként általam értelmetlennek és
öngyilkosnak tartott obstrukciójában olyan moti-
váció, amely indokoltnak tetszik. Ez pedig abból
fakad, hogy a „hatalom", a különféle felettes
szervek a demokrácia játékszabályainak nem
megfelelően viselkednek, illetve cselekednek.
Bármennyire érthető lélektanilag, hogy a puha-
diktatórikusból demokratizálódó hatalom sem-
mitől sem fél mostanság jobban, mint attól, hogy
a (poszt)diktatúra vagy az antidemokratizmus
vádját sütik rá, s ezért a szakma jóváhagyása
nélkül nem mer lépni (és tényleg jaj neki, ha még-
is), ez teszi - ha nem is helyessé vagy érthetővé,
de - egyáltalán lehetségessé a szakma ellenál-
lását. A hatalomnak ugyanis az a feladata, hogy
a szakma valódi érdekeit a szakmával egyeztet-
ve képviselje és ennek megfelelően cselekedjék
- de a nem-cselekvésre a szakma obstrukciója
nem mentség. Az illetékes minisztériumi, illetve
önkormányzati testületeknek már régen elő kel-
lett volna állniuk egy strukturális reform
tervezetével, és mindenekelőtt: a
tulajdonosoknak tulajdonos módjára kell
viselkedni. Ez nem feltétlenül népszerű feladat -
és ha tévednek, a demokratikus játékszabályok
szerint nagyot kapnak a fejükre. (Ilyenformán -
visszautalva a 900 millióra és annak nemlétező
garanciáira - a tulajdonosok feladata a
megfelelő összeg kiküzdése, addig is, míg
törvény nem segít ebben.) Az ő alkalmasságuk
és eredményességük szakmai kockázat.

A Művész Színház megbukott. A még létező
színházak helyzete - elismerés a kivételnek, ha
van - romlik, és a belátható időben tovább fog
romlani. Lehet előállni a javaslatokkal. Sürgősen.

Mészáros Tamás kétségbe vonta a szakma
Művész Színház-ellenességét, és precízen ele-
mezte, hogy a szakma miként vett részt a Mű-
vész Színház létrehozásában. Azt azonban már
meglehetősen „nagyvonalúan" kezelte, hogy mi-
ként született határozott ellenérzés akkor, ami-
kor mindenki előtt nyilvánvaló lett: a színház
vezetése sok szempontból másként
gondolkodik

MEGYERI LÁSZLÓ

KINEK AZ ASZTALA?
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Bánsági Ildikó (Peachumné) és Hernádi Judit
(Kocsma Jenny) a Koldusoperában

és más utat választ, mint amit a sokéves gyakor-
lat és a megszokás diktál. A színház finanszíro-
zásában kettéválasztottuk a színház működtetési
és művészeti tevékenységét. A központi támo-
gatást kizárólag a színház, az épület
üzemeltetésére, a műszak, a kiszolgáló
személyzet bérére fordítottuk. A produkciók
költségeit, beleértve a színészek, rendezők,
tervezők honoráriumát is, a színház egyéb,
elsősorban jegybevétele kel-lett, hogy fedezze.
Tehát annyi a honorárium, annyi jut díszletre,
jelmezre, amennyi a bevétel. Ha sok, akkor
sokat lehet keresni, ha kevés, akkor keveset. A
színház dolgozói közül sokan betéti társaságot
alapítottak. Azok a „csillagászati" honoráriumok,
amelyekről annyit beszéltek, egy-részt nem is
voltak olyan „csillagászatiak", más-részt függtek
a színészek, illetve a színház teljesítményétől.
(Annak ellenére, hogy a szerződések nem voltak
igazán jók, hiszen az alapdíj is, az úgynevezett
„kizárólagossági" díj is mindenképpen járt, bár
ez a jövedelmek kisebb hányadát tette ki.) A
tervezett jegybevétel 40 millió forint volt; az első
két hónapban ebből 12 milliót teljesí-tett a
színház. Irritálónak bizonyult a szakma sze-
mében az úgynevezett „kizárólagosság", a
hosszú távú egyeztetés és műsorkészítés is.
Vala-mint az is, hogy Schwajda György
nemcsak hirdette - a tagok művészi kvalitásaira
építve - a „sztárkultuszt", hanem ugyanakkor
vissza is utasította a szakma „elitjének"
integrációs kísérleteit. Ez a másság - melynek itt
csak néhány fontos pontját említettem - létező
érdekeket sértett, ki-alakult szokásokat
kérdőjelezett meg, erővonalakat kuszált össze .
Akkor is, ha a színház meg-bukott. Egyebek
mellett alighanem azért bukott meg, mert
művészi programja végrehajtásában nem volt
elég következetes, mert a kezdeti lendület után
meg akart felelni a „szakma" elvárása-inak,
hasonlítani akart, olyan akart lenni, mint a
többiek. Azt akarta csinálni, amit az úgynevezett
szakma csinál és elvár tőle. Ennek a részletes
elemzése - művészeti kérdés lévén - nem az én
dolgom, de jó lenne, ha az erre illetékesek el-
végeznék egyszer.

Ez a másság magyarázza „az istenek taná-
csának" viselkedését is. Azt azonban kétlem,
hogy Csáki Juditnak igaza lenne abban, amikor
úgy véli: a „selyemzsinóros" Kerényi-üzenet
szövetségbeli elhangzásakor a szakma promi-
nens képviselőinek nyelvét a félénkség bénította
meg. Inkább a döbbenet nyilvánulhatott meg így

Ráckevei Anna (Luisa) és Kállai Ferenc (Isaias
Krappo) a Szájkosárban

akkor, amikor a vezérszónok „a szakmai közélet-
ben bizonyos európai normákat" érvényesíteni
óhajtó következtetését levonta. Azt hiszem, ab-
ban a sokat emlegetett Európában nem az a gya-
korlat, hogy a szakma a sajtóból szerzett infor-
mációk alapján ítél, bűnöst kreál - ugyanakkor a
bűnösnek kikiáltott igazgatót színész mivoltában

farizeus módon nagyrabecsüléséről biztosítja -,
döntésével megelőzi a felelős és a Művész Szín-
ház helyzetéről lényegesen jobban informált fő-
polgármester intézkedését (aki, mint ismeretes,
személyesen kérte maradásra Törőcsik Marit,
amikor ő, megelégelve a körülötte zajló „esemé-
nyeket", le akart mondani igazgatói posztjáról,
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alighanem azok örömére, akik különben is ezt ta-
nácsolták neki). Megjegyzem: az ominózus
szövetségbeli értekezlet összehívását én
kezdeményeztem, hogy a Művész Színház
bajából okulva, az év végéig várhatóan
bekövetkező hasonló problémák megoldására
egységes álláspontot próbáljunk kialakítani. Az
összejövetel szándékomtól függetlenül és nagy
megdöbbenésemre vált beszámoltatássá, és
alakult át ítélőszékké. Feltételezem, hogy ez a
közjáték is szerepet

játszhatott abban, hogy volt olyan igazgató, aki
ezek után lemondott arról, hogy a szakma képvi-
selje az érdekeit, s fennmaradásáért akkor in-
kább a magányos küzdelmet vállalta.

Ami a konkrét hibát - méghozzá az enyémet
- illeti: nem egyedül és nem a magam szakállá-
ra ugyan, de valóban folyamatos költségtúllé-
pést követtünk el. Erre mondták azt, hogy kiürí-
tettem a kasszát, hogy kifizettem azt is, amit nem
kellett volna, s mindezt abból a meggondolásból,

Jelenet a Tudós nőkből

hogy úgysem hagyják tönkremenni ezt a színhá-
zat. Mivel az előzetesen kialkudott összegnél
kevesebből működtünk, és mivel akkor már
belső bonyodalmak is mutatkoztak - valóban ezt
tettem: a nem egészen szabályosan nyitva
hagyott főszámláról többet hívtam le, mint
amennyit lehetett volna.

Nem tudhattam persze, hogy Székely Gábor
főpolgármesterhelyettes csak arra a pillanatra
várt, hogy csődöt jelentsünk. Egyikünk sem tud-
ta, hogy még a mi megérkezésünk előtt óriási
harc volta fővárosban, Székely és Marschall kö-
zött. Székely Gábornak vevője volt az épületre; a
Pesti Broadway-koncepció jegyében el akarta
adni egy külföldi tőkés társaságnak, és valószí-
nűleg visszaállították volna az eredeti orfeumot.
Marschall viszont a Művész Színházat akarta.
Ebből a harcból akkor Marschall került ki győzte-
sen. Aztán ő Washingtonba ment, Székely vi-
szont nem felejtett.

Amikor ez a nagy „lehívás" kiderült, akkor
Székely mindenkinek írt egy levelet, hogy mától
kezdve bezárta az OTP-ben a főszámlát. Amit
persze azért sem zároltak korábban, mert ők az-
tán igazán tudták, hogyan eresztették el a szín-
házaikat. A lehívásban hallgatólagosan olyan öt-
tízmilliós túllépésig el lehetett menni... Szóval ez
a manőver megtörtént, de az események későb-
bi alakulásában, e baklövés „kezelésében" nem
kis része volt annak, hogy Székely úgy érezte,
hogy visszavághat, és esetleg visszaszerezheti
az épületet.

Mészáros Tamás axiómái közül, melyekre
„közhasznú, józan" tanácsait építi, érdemes ket-
tőt alaposabban szemügyre venni. Mészáros
szerint a repertoárszínház drágább, mint a re-
pertoárját éppen most kialakító; illetve a jóváha-
gyott támogatási összegből igenis „lehet egy
ilyen jellegű és méretű színházat csinálni".

Először is: a repertoárját építő színház drá-
gább, mivel üzemeltetési költségei nem lénye-
gesen kisebbek, mint egy repertoárszínházéi,
lényegesen magasabbak viszont a produkciók
bekerülési költségei, és csekélyebbek a bevételi
lehetőségek. Én így gondolom; kétségtelen,
hogy itt állítás áll szemben állítással, és objektív
mérce hiányában bárki ízlése és érdekei szerint
fogadhatja el és használhatja fel egyiket is, má-
sikat is.

A másik állítását maga az élet cáfolja. Az ön-
kormányzat is okult a Művész esetéből, és az
Új Színházat már nem kényszerítette bele abba a

Bubik István (Don Guritán) és Seress Zoltán
(Ruy Blas) A királyasszony lovagjában
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helyzetbe, hogy teljesíthetetlen bevételt kelljen
terveznie; olyant, amilyent a Művész Színház ve-
zetése annak idején a kényszerhelyzetben opti-
mistán és hibásan vállalt. Nem kényszerítette
őket arra sem, hogy az aluldotáltság megszünte-
tésére tett szóbeli ígéretekkel érjék be. Tisztelet
jár ezért Székely Gábornak, aki rendelkezett
elég szakmai tekintéllyel és szilárd erkölcsiség-
gel ahhoz, hogy ezt a harcot sikerrel vívja meg,
ugyanakkor köszönet azért, hogy kiállta tanuló-
pénzt mások helyett is megfizető Törőcsik Mari
mellett.

Mészáros a színházi gazdálkodásban jártas
szakemberek által felkészítve világosan leírja azt
a technikát, amellyel a színházi menedzserek él-
nek a működés folyamatosságának biztosítása
érdekében. Ennek része az is, ahogyan a bérre
lehívható összegeket dologi kiadásokra lehet
fordítani. Talán érdemes lenne közgazdaságilag
megvizsgálni, hogy ezt mennyiben kényszerítette
ki az önkormányzat vezetői által olyan gyakran
példaként idézett bt.-s gyakorlat!

Ma Magyarországon a legtöbb színház ko-
moly anyagi gondokkal küzd. A lehetetlen állapot
túlélési taktikákat szül, melyek elkendőzik az
okokat, és kiküzdötték a maguk szilárd technikai
módszereit. A Művész Színház nem ezeket a be-
vált módszereket alkalmazta, hanem ott mutatta
ki a dotációs hiányt, ahonnan - legalábbis rész-
ben - eredeztethető: a felemás finanszírozást
folytató önkormányzatnál. Rosszul csináltuk,
amit csináltunk, de érdemes beszélni a hátteré-
ről szakmai körben.

Szeretnék még utalni a Művész Színház hely-
zetéről szóló sajtóreagálásokra is. Nem akarom
elítélni a sajtót azért, mert egy érdekesnek és el-
adhatónak tűnő témát túlértékelt és felfújt a nyári
uborkaszezonban. Mészárosnak viszont elmon-
danám, hogy a színház vezetői sokáig azért nem
nyilatkoztak, mert nem állt módjukban megtudni,
hogy az önkormányzat illetékes vezetőivel (gaz-
dasági főpolgármesterhelyettes, kulturális bi-
zottsági elnök) kötött nyár eleji megállapodáso-
kat a másik fél miért rúgta fel. Sem védekezni,
sem támadni nem akartak, amíg az érthetetlen
döntésekre nem kapnak hivatalos választ. Két-
ségtelen, hogy azután az ügyben megnyilatko-
zók gyakran saját felfogásukat és érdekeiket
hangsúlyozták írásaikban, megszólalásaikban.
Ez a színház vezetőire és tagjaira éppen úgy
igaz, mint Mészáros Tamásra. Az általa is idézett
dr. Baán László azonban elismerte az önkor-
mányzat felelősségét, a pénzügyi vizsgálatokat
- kötelességének megfelelően - elrendelő dr.
Székely Gábor pedig világosan hangot adott
egyéni képviselői, politikusi álláspontjának. Az
említett nyílt társulati ülésen megszólaló Garas
Dezső és Eperjes Károly a rájuk jellemző vehe-
menciával kifogásolták a színházra érdemtele-
nül kiosztott pofozóbábu-szerepet, Szabó István

Darvas Iván (Vladimir) és Garas Dezső (Estra-
gon) (Godot-ra várva)
(Korniss Péter felvételei)

pedig - véleményem szerint - nem érdekkö-
zösséget talált a nevesített urak között, hanem
arra figyelmeztetett, hogy gyökeresen különbö-
ző érdekek metszéspontjában hogyan sikkad el
a lényeg: egy színház léte vagy nemléte.

A nyilatkozatokból háború lett.
A magam részéről remélni szeretném, hogy

szakmám pénzosztó pozícióban lévő „mezei"
képviselői mégsem olyan korlátoltak, mint azt
Mészáros feltételezi, és a levont „diadalmas"

következtetés sem igazodik ehhez a leegyszerű-
sített logikához.

Jó lenne, ha a háború befejeződne.
Jó lenne, ha a strukturális átalakulás szüksé-

gességéről és módjáról nem kifejtetlen - és ter-
jedelmi okokból ki sem fejthető - gondolatfosz-
lányokkal viaskodnánk, hanem szakmai fórumo-
kon, a rövid távi érdekeket félretéve konzultál-
nánk.

Jó lenne, ha a színházak, így a Művész művé-
szi kudarcait és sikereit elemző írások születné-
nek legalább olyan terjedelemben, mint amilyen
Mészáros vitacikkéé volt. Akár Mészáros Ta-
mástól is.


