
ELŐRE VAGY HÁTRA?

házi élet minden bajára a struktúra megváltozta-
tása az egyetlen orvosság, mások merő handa-
bandázásnak tekintik a struktúrakifejezés pusz-
ta hangoztatását is. Megint mások a meglévő
szerkezetnek még a módosítását is képtelen-
ségnek tartják, hiszen a magyar színház értéke
az állandó társulatokra épülő repertoárszínház,
s az államnak kötelessége, hogy ezt a rendszert
fenntartsa, és évről évre növekvő mértékben
dotálja. Vannak, akik felháborodva utasítják
rendre az átalakítás szükségessége mellett
érvelőket, mondván: micsoda képtelenség azt
gondolni, hogy ettől meg ettől a naptól új
struktúra lép élet-be (természetesen senki
emberfia ilyent soha nem állított); s ugyanezek,
amikor látva látják, hogy a meglévő dotáció sem
abszolút értékben, sem az elosztás eddigi
módszerét tekintve nem elegendő a színházak
működtetésére, meghirdetik a „győzzük le
egymást" korszerűnek tűnő elvét. Csakhogy,
akik ezt hirdetik, körön (ha úgy tetszik birtokon)
belül vannak, mások viszont e körön kívül
rekesztődtek, s ily körülmények között a
verseny nem éppen egyenlő feltételek között
zajlik.

Senki nem vitatja az állandó társulatok és a
repertoárrendszer előnyeit, de igenis
megkérdőjelezhető e szisztéma
kizárólagosságának egyedül üdvözítő volta. A
homogén rendszerek könnyen kezelhetők, de
természetüknél fogva a rendszeren belüli
kiegyenlítődés, a középszer uralkodik bennük.
Egy ország természetesen alakuló színházi
kínálatában értelemszerűen vannak állandó
társulatú repertoárszínházak, de vannak olyanok
is, amelyek produkciókra szerződtetik tagjaikat,
s en suite játszanak, meg olyan formációk,
amelyek csak alkalmakra áll-nak össze, meg
olyanok, amelyek az alternatív, sőt az
underground létet vállalják, meg... az új és még
újabb kihívások, illetve a hagyományok szabják
meg, mi minden más is születhet és élhet együtt a
már meglévő színházi alakzatokkal. Így kerek és
változatos az egész. (Különösen a fővárosban,
ahol a különböző típusú színházak pár-
huzamos működésének értelemszerűen na-
gyobb az esélye.) Pontosabban: így lenne az.

De nem így van, merte formák egymás mellett
élése ki sem tud alakulni; a jelenlegi struktúrában
esély sincs arra, hogy az állandó társulatú
szín-házak mellett másfajták is működjenek,
illetve ha léteznek ilyenek, azok a margón
kívülre szorul-nak. Hiszen a jelenleg színházzal
rendelkezők

túlnyomó többsége egyénileg is, de különösen
minta céh tagja minden szempontból ellenérde-
kelt abban, hogy a pillanatnyi helyzet megváltoz-
zon, és egységes szemléletű, de differenciált
színházi élet alakuljon ki.

illetékesei láthatólag még nem alakították ki átfo-
gó színházpolitikai koncepciójukat, illetve a Bu-
dapesti Kamaraszínház igazgatói pályázatának
elbírálását a Művelődési és Közoktatási Minisz-
térium elnapolta, pontosabban: a jelenlegi veze-

deges a szakma. Ideges, mert növekszik a
bizonytalanságérzete. Különösen az neu-
rotizálja, ha struktúraváltásról s ezzel kap-
csolatban a finanszírozási technikák vál-
tozásáról esik szó. Egyesek szerint a szín-
Az egységes szemlélet azt jelentené, hogy
megszűnnének azok a kiharcolt vagy örökölt, de
eredménnyel alá nem támasztott privilégiumok,
amelyek konzerválják a színházi rendszert; hogy
a kedvezményezettek körébe tartozó színhá-
zaknak nem automatikusan járna az előző évi-
hez igazított garantált dotáció; hogy olyan ver-
senyhelyzet alakulna ki, amelyben az egyedüli
minősítő kritérium a műfajtól, stílustól, működési
formációtól független művészi eredmény, s ez az
eredmény határozná meg a vállalkozások dotá-
lásának mértékét; hogy a finanszírozási rend-
szer a differenciált színházformák sajátosságai-
hoz igazodna, meg azokhoz a célokhoz, amelye-
ket a fenntartók fogalmaznak meg. Így olyan
többlépcsős dotációs rend alakulhatna ki, amely
külön-külön veszi számításba és értékeli az épü-
let fenntartását, az alapfunkciókat, a különleges
produkciókat, a kiegészítő programokat, a
gyermekelőadásokat, a nevelő, tanári tevékeny-
séget stb.

Az természetesen elképzelhetetlen, hogy az
új szisztéma magától, minden külső ráhatás nél-
kül kialakuljon. (Lásd ellenérdekeltség!) S per-
sze az is képtelenség, hogy az új rendszer vala-
kik parancsszavára, a művészeti ág belső fejlő-
dését semmibe véve jöjjön létre. Ahhoz, hogy a
színházi élet felépítésében valami megváltozzon
és ésszerűbbé váljék a finanszírozása, többvari-
ációs strukturális koncepcióra, szakmai és fenn-
tartói konszenzusra, valamint a fokozatosság el-
vének szem előtt tartására van szükség.

De csak a meglévő bajokat súlyosbítja, ha a
strukturális és finanszírozási döntéseket a fenn-
tartók 1998-99-ig elodázzák, s megvárják, míg
több fővárosi színháznál majdnem egyszerre jár
le az igazgatók megbízatása. Szakértők s a szín-
házi szakma képviselőinek bevonásával már
most dolgozni kellene azokon a terveken, ame-
lyek realizálására két-három év múlva kerülhet
sor. S még sürgősebb, hogy a közeljövőben
esedékes átalakítási lehetőségekkel a szakma
és a fenntartó jól tudjon élni. Hiszen napirenden
van három minisztériumi színház (Budapesti
Kamara, Játékszín, Rock) átadása a fővárosnak,
s ez némileg átrendezheti Budapest színházi
életét. S az sem közömbös, mi lesz a Nemzeti
Színház sorsa.

Mindezt az is nyomatékosítja, hogy a közel-
múltban, a Művész meg a József Attila Színház
igazgatói pályázatának elbírálásakor, a főváros

tés mandátumát egy évvel meghosszabbította.
Mindegyik esetben egyértelmű volt, hogy a

pályázók egy része mindenáron fenn kívánja tar-
tani a meglévő helyzetet, míg a másik része ki-
sebb-nagyobb mértékben meg szeretné változ-
tatni a működtetési szisztémát. A pályázatok
mindkét típusában akadt értékes, ígéretes kon-
cepció. Reális alternatíva alakult ki: a maguk ne-
mében egyaránt jó és művészi eredményeket
ígérő tervek között lehetett választani, de e vá-
lasztás egyben arról is tájékoztatott, hogy merre
- előre vagy hátra - fog mozdulni a színházi
élet.

A döntéshozók végül is a Budapesti Kamara, a
József Attila és a Művész Színház esetében
egyaránt értékcentrikus, de a meglévő helyzetet
konzerváló pályázatok mellett voksoltak, és
esélyt sem adtak a befogadó típusú, sokszínű, a
meghonosodott működési szisztémától és finan-
szírozási gyakorlattól eltérni kívánó modellek-
nek. A biztosat, a kockázatnélkülit választották a
kockázattal járó, de kitörési módok kikísérletezé-
sére törekvő elképzelésekkel szemben. Elsza-
lasztódott tehát a jelenlegi zárt struktúra meg-
bontásának azonnali alkalma. Alighanem a hely-
zet sem érett meg, s a szakma sincs felkészülve
a váltásra. Erre utal például a rendezői kar egyik
prominens képviselőjének kifakadása: mit akar-
nak ezek a fiatalok a térszínházzal, amikor a
drámairodalom legalább kilencven százaléka
dobozszínpadra íródott; vagy talán Hamlet
monológját szavanként körbefordulva akarják
elő-adatni? No comment!

Illetve mégis: kommentárnak szánjuk a Buda-
pesti Kamaraszínház, illetve a Művész Színház
igazgatói posztjára aspiráló két-két pályázó dol-
gozatát. Nem a teljes pályaműveket adjuk közre,
hanem azok szerkesztett változatát, ami Csányi
János, Szűcs Miklós és Csiszár Imre esetében
főleg tömörítést jelent, míg Horgas Péter a közlés
céljára újrafogalmazta elképzeléseit. Talán nem
tanulság nélküli e négy koncepció egymás mellé
állítása. És az sem, ahogy mindezt egy nyitott
szellemű színházi ember, Verebes István látja.


