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▼ STRUKTÚRAVITA ▼

zőts Géza- vagy egy Márton László-darabot,
ohácsi János Bulgakov Ivan, a rettentő című
űvét, Hargitai Iván Racine Berenice-ét, Rudolf
éter pedig Witkiewicz Hőbörgő János Mátyás
ároly című művét állítaná színpadra. A stúdió-
an folytatódnának a már említett előadóestek,

lletve elkezdődhetne a fiatal magyar drámaírók
bemutató színháza". Itt arra gondoltunk, hogy
ehetőséget biztosíthatnánk új magyar darabok
lemzésére, kipróbálására, bemutatására. A
adnóti Színházban megszűntek, a zalaeger-
zegi Nyílt Fórumon pedig nehezen működnek a
asonló programok. Számítunk a drámaírók ak-

ív közreműködésére. Megközelítően három le-
etséges utat képzelünk el. Az egyik: amikor az

ró rendezőt ajánl, aki szívesen bemutatná a da-
abját, de nincs rá lehetősége; a másik: az író
aga rendezné meg a művét (itt feltehetően

zakmai segítséget kellene számára biztosítani),
harmadik: az író a színházra bízza darabja be-
utatását. Ezek visszafogott költségvetésű elő-

dások lennének, amelyek profi színészekkel bi-
onyíthatnák a darab színpadképességét.
zekből a produkciókból megközelítően évi
árom bemutatót tervezünk. Úgy gondolom, e

alán kicsit túlságosan is bőséges kínálatból évi
70--190 előadást lehetne tartani.

Amennyiben ősszel megkezdődne a rekonst-
ukció, az átépítés ütemétől, illetve a különböző
átszási lehetőségektől függően változna a prog-
am. A gyermekelőadást feltehetően be tudnánk
utatni, a meglévő produkciókkal pedig vendég-

ént különböző helyeken léphetnénk fel.
Mivel a színház lakóépületben helyezkedik el,

rekonstrukciós munkákra csak este nyolc óráig
an lehetőség. Így megfelelő biztonsági feltéte-

ek mellett kilenc óra körül színházi jellegű elő-
dásokat lehetne tartani például a kibontott né-
őtéren. Erre Halász Pétert, Rudolf Pétert vagy
eles Andrást kérnénk fel. Különböző pesti, illet-
e vidéki színházakkal koprodukciós előadáso-
at hozhatnánk létre.

És most nézzük, hogy elképzeléseimet milyen
nyagi feltételek, lehetőségek között valósíthat-
ám meg. A színház jelenlegi évi állami költség-
etési támogatása kilencvenmillió forint. Száz-
yolcvan előadással és átlagosan kétszáz forin-

os jegyárral, hetvenszázalékos nézettséggel
zámolva körülbelül tizenhatmillió forint várható
jegybevételekből. A különböző alapítványoktól,
lapoktól, szponzoroktól, a bérbeadásokból és
gyéb bevételekből megközelítően tizen-
yolcmillió forintra számíthatunk. Ez összesen
24 millió forint. A színház éves költségei - me-

yekhez a nettó közalkalmazotti bérek és tiszte-
etdíjak (21 600 ezer forint), a tizenharmadik havi
ér plusz tb (2 millió forint), a műszaki bt-k díja
16 800 ezer forint), a tb-járulék (12 millió forint)
s a ház rezsiköltsége (24 millió forint) tartoznak -
összesen 76 millió 400 ezer forint. A két

végösszeg különbségéből adódóan megközelí-
tően negyvenhétmillió forint fordítható a produk-
ciókra. Mivel elképzelésünk szerint a támogatás-
hoz, a pénzhez való viszonyt is alaposan át
kellene értékelni, ez az összeg biztonságosan
elegendőnek ígérkezik a fentiekben vázolt
program teljesítéséhez.

Számításaink szerint például egy tizenöt szí-
nészt foglalkoztató, saját produkció körülbelül ti-
zenegymillió forintba kerül. Harminc előadás fel-
lépti díjai megközelítően 2 700 ezer forintból fe-
dezhetők, ám ez az összeg a kétszáz forintos
helyárakból előteremthető, az egyes előadások
minimum önfenntartók lehetnének. Így évi há-
rom-négy „nagy", saját bemutató tartható.

A befogadott előadások, produkciók finanszí-
rozását egyedileg kellene elbírálni. A vidéki szín-
házaktól például valószínűleg nem kérnénk bér-
leti díjat, amely ma már több százezer forintra
rúghat. Bizonyos előadások, programok nem
kapnák meg ezt a kedvezményt, így lehetőség
nyílna a „szegényebb" produkciók támogatásá-
ra. Elképzelésünk szerint, mivel a színház gya-

letemben először jelentkeztem a SZÍN-
HÁZ szerkesztőségénél, hogy írok né-
hány mondatot Horgas Péter igazgatói
pályamunkájának elvérzése kapcsán, mi-
velhogy az azt ajánló szakmai kuratórium-
nak megtisztelő módon tagja lehettem.

Hozzászólásomat most mégis úgy szerkesz-
tem, hogy az eredeti célommal majd csak végzem
mondanivalómat; Csáki Judit ugyanis belátni en-
gedett Érdek és szolidaritás című vitairatába
(SZÍNHÁZ 1995/3.), ezért annak néhány
gondola-tára reflektálva kezdem s folytatom.
Semmi baj, azért így is eljuthatok oda, ahová
akartam!...

(Előre bocsátom, hogy Csákiétól rendre eltér-
nek az ízlésítéleteim, a szakmai közállapotokra
vonatkozó látleleteim, mindazonáltal személy
szerint kedvelem a kritikusnőt, mert noha bitang
nagyokat tudok alkalmanként vitatkozni vele, ne-
ki - kevesek között - humora, öniróniája is van
elviselni őszinteségemet.) Csáki egy-két megál-
lapítását tehát fölhasználom, és nemcsak to-
vábbgondolkodásomhoz, hanem ellenvetése-
imhez is.

Mélyen egyetértek Csákival (véletlenül) ab-
ban, hogy a Művész Színház társulati szövetke-
zésének fiaskója példa értékű tünet, mi több, ma

korlatilag egész évben üzemelne, célszerű lenne
áttérni a megszokott színházi évadról a költség-
vetési évhez igazodó működési rendre. Ebből a
nyitott, egyfelől szabadabb, ám ugyanakkor szi-
gorú gazdasági keretek között működő színházi
modellből következően, a jelenlegi gazdasági
vezetővel, Megyeri Lászlóval folytatott beszél-
getéseim során felvetődött egy másféle gazda-
sági szerkezet felállításának lehetősége is.

Úgy gondolom, ezek a szakmai, művészi és
gazdasági elképzelések a felsorolt nevek és
programok megfelelő garanciákat jelentenek
egy „alternatív", gazdaságosabb, színesebb
modell kialakítására, működésére.

Végső soron örülök, hogy pályáztam, mert sokat
tanulhattam belőle, számos színházi problémát
mélyebben, árnyaltabban megismerhettem, és
ami talán a legfontosabb: ez alatt a három hét
alatt érzékelhettem, milyen jelentős szellemi erő
gyűlt össze egy általunk lehetségesnek tartott új
színházi struktúra megvalósítására.

gam sarkosabban fogalmazok: ómen!... A ku-
darc törvényszerűen következett be, és szerin-
tem abban a kinevező szerv éppúgy ludas, mint a
társulat, no meg persze a céh egymást irtó, egy-
mást lejáratni kész pszichológiailag műveletlen,
hangadó többsége is. Az a színházművész, aki
ma nem érti, nem látja át, hogy a Művész Színház
sikerületlen közképe mára az egész színházi tár-
sadalom rangját, méltóságát és reputációját le-
járatta, az szűklátókörű, precízebben: bornírt és
ostoba. Minden eredmény, Békéscsabától Kas-
sáig, Újvidéktől Nyíregyházáig, Sepsiszent-
györgytől Sopronig a teljes magyar színházmű-
vészetnek növeli erejét, amiképpen valamennyi
bukás és silányság csappantja esélyeinket
ugyanezen a Kárpát-medencén belül. Kérdés
persze, hogy ki vagy kik, hol és milyen fórumo-
kon, hogyan és miért értékelnek valamit előrelé-
pésnek, helyben topogásnak vagy minősíthetet-
lenségnek!...

Bizony, hadd írjam le, kedves Csáki Judit és
tisztelt Mészáros Tamás, hogy a színész- meg
rendezőtársadalom irigyen és torzul megnyilvá-
nuló értékítéletein túl a máig előállott értékzava-
rért nagyban felelőssé tehető az a kritikusgárda
is, amely bár igen művelt, roppant buzgékony, de
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már régóta felelőtlenül egyoldalú, mindenfajta
ócska indokokra hivatkozva „egyfigyelmű", s
amelynek tagjai - tisztelet annak a kivételnek,
amelyiknek „ítészi érvényessége" nem túl meg-
győző! - igencsak átlátszóan preferálják azt is,
ami jó ideje feddést érdemelne inkább, s mente-
getik mindazt, ami évek óta bizonyíthatóan ha-
nyatlik, miközben rendre elfordítják fejüket attól,
ami néha épületes, törekvő. A Művész Színház
szüleménye az első, amit hiába dajkálgattak elő-
re, még ők sem voltak képesek eltagadni, hogy
bár a szülők külön-külön hibátlan génekkel bír-
nak, a kisded sajnos mégis csípőficamos, kan-
csal és időszerűtlenül járóképtelen lett. Mindez
nem indok arra, hogy a picit letaszítsuk a Taige-
toszról, viszont tény, hogy ma mára külföldről hí-
vott rendező-gyógytornászok, az életmentő kriti-
kus-terapeuták és a társulat tagjai közül kikerült
önjelölt ráolvasók sem képesek kivívni a kis más-
fél éves számára a közönség és a szakma ba-
busgató becézgetését!... Ide bizony sebész kell,
s ha valamire, hát e nem kockázatmentes fel-
adatkörre valóban alkalmas a színházra posszi-
bilisen pályázó Csiszár doktor!... Nos, ha az ön-
kormányzati konzílium után valóban ő nyeri el az
operáció jogát, magam őszintén kívánom a keze
alatti felépülést. (Elnyerte. A szerk.)

Mindazonáltal, mint piacra érzékeny vidéki
színházigazgató (aki annak idején, ha nem is volt
a kritikusok által elkényeztetve, fővárosi rende-
zései közül úgy hetven százalékban méltó kö-
zönségsikert ért el, s csak húsz százalékban ér-
telmes, tíz százalékban pedig valóban megérde-
melt bukást), én félek, hogy bármennyire is ko-
moly szakmai kvalitásokkal rendelkező színház-
művész Csiszár, a főváros belső körzetének két
kilométeres körében mára negyedik-ötödik „szi-
gorú színház" vezetője lesz, s vajmi kevéssé cé-
lozhat meg más közönséget, mint a Katona Jó-
zsef Színház, az Új Színház, a Radnóti Színház
vagy a jövőre megnyíló Tivoli Színház. (És ezút-
tal a Pesti Színház, az Asbóth utcai kisszínház, a
Merlin, az R. S. 9., a Kamra repertoárját figyel-
men kívül is hagytam!...)

Tény és való, a Csáki által interpretált „külön-
bözőséghez, egyediséghez, összetéveszthetet-
lenséghez", pontosan körülhatárolva: a más mű-
fajú, könnyedebb és derűsebb stílusú, polgáribb
színházi alakulathoz igen nehéz volt megjelölni
szakmailag kompetens, munkamódszerében
alapos és hitelt érdemlően felkészült vezető
egyéniséget, aki garantálná (és vállalná is!),
hogy egy ilyenfajta céllal bíró társulatot olyan tü-
zetes és kíméletlenül minőségi munkára fog,
mint Székely Gábor, Zsámbéki, Csiszár, Bálint
András vagy Meczner János a maga színészeit.

A rosszul elnevezett szórakoztató színház
mára Magyarországon igénytelen és slampos
haknivá aljasult, amiért megintcsak felelőssé te-
hetők vérlázítóan sznob pályatársaim, azok a

tehetséges színházrendezők, akik mind ez idáig
elsősorban a kritikusok élgárdájának akartak
megfelelni életművükkel, hiszen ha adódott is
évről évre egy-egy olyan „szórakoztató" produk-
ció, amelyik a maga műfajában értékállónak bi-
zonyulhatott volna, a „művészetet" hitelesítők
azt is leszólták, megalázták, kigolyózták a hazai
teátrum „parnasszusáról".

S most engedtessék meg, hogy hirtelen elfo-
gult lehessek! Elfogult azzal a színházzal,
amelyhez ez idő tájt annyi közöm van csak, hogy
nemrég vendégrendeztem egyet falai között -
vendégrendeztem máshol is, ahol nem vagyok
elfogult, mert oda kevesebb az érvem! -, de épp
a Mészáros Tamás által „megtanácsolt" Vígszín-
ház az idei évadban öt bemutatóból - sokaknak
talán sajnos, a publikumnak viszont áldásosan! -
öt közönségsikert produkált. Arról, hogy az
Össztánc- bár nem túlontúl mélyen szántó mó-
don, de - eszközeiben példaadóan pontosan,
eredetien, nagyvonalúan és érdekfeszítően szó-
rakoztat, hogy a Macskajáték a Székely Gábor-
Sulyok Mária kettős legendája utána nézők
komoly pártolásától övezett, hogy a Hosszú út az
éjszakában ugyancsak telt házakat vonz, hogy
az Országalma szerintem a Csirkefej óta az első
nagy, kortársi szerző és egy fiatal rendező által
tüneményesen példaadó módon megvalósított,
kiváló színészi alakításokkal teli releváció, s talán
az estéről estére ezeregyszáz elégedett nézőt
búcsúztató Cyranót sem kell szégyellnem... -
nos minderről sokkal kevesebbet hallottam, ol-
vastam, mint arról, hogy X, bár nagy rendező, de
e mostani munkája unalmas, Y, aki tíz éve a híres
„eztmegazt" rendezte, ezúttal kiciánozta a néző-
teret, de sebaj, megérte (?!), s folytathatnám!...
Ezekről tanulmányok, amarról csak a legszüksé-
gesebb!

Az érvényre jutó szakvéleményekben több-
nyire a szart is kötelező fölmenteni, megideologi-
zálni, s amiképp a Vígszínházat nem „sikk" érde-
mei szerint méltatni, azonképp sok más bemuta-
tót is hasznos egyszerűen csak „nem észreven-
ni", vagy amíg csak lehet, amíg nem feltűnő, lej-
jebb árazni értékénél...!

A Művész Színház esetében, sajnos, semmi
nem segített, s félek tőle, miközben bízom is
ben-ne, hogy a könyörtelen pénzügyi meg
keresleti szorítások egyre kevésbé lesznek
képesek hangulatilag egybetákolni azt, ami
vagy soha nem állt össze, vagy összeállt, de
mostanság már repedezik és omlik is lassan
maga alá...!

Ha egyetlen olyan pályázó akadt volna a
Nagymező utca 22. szám alatti színházépületre,
aki szakmailag, erkölcsileg előre garantálta vol-
na egy népszerű „szórakoztató" színház minő-
síthető jövőjét, bizony szó nem került volna az
egyébként kiváló Csiszár Imre pályázatáról. Ám
akik ilyen tervekkel jelentkeztek, azoknál vagy
szakmailag, vagy erkölcsileg, vagy gazdasági

„innovációjuk" kérdésessége, monopolizálódá-
sa által hiányzik a fővárosi szerkezetben való
reményteljes és épületes szavatoltság, a
legtöbb pályázatból inkább csak a „buli" lólába
lógott ki!... Ha meg nem, akkor
fantazmagóriának tűnt!...

Annak tűnt Horgas Péter aspirantúrája is, én
mégis - egy más műfajú változat meggyőző pél-
dája híján! - az ő elképzeléseit pártoltam.

Indokaim - talán mindazzal ellentmondó mó-
don, amit eddig írtam - a következők:

Ha nincs egy egyszersmind szakmailag, gaz-
daságilag és erkölcsileg nyugodt szívvel minősít-
hető, piacképes pályázó a Nagymező utcai épü-
letre, akkor a szakma érdeke és szolidaritása a
fiatalság, a semmi és senki irányában el nem
kötelezett, nyitott újdonság mellé kell álljon.
Akkor egyetlen helyrajzi szám alatt ám legyen
államilag támogatott a számomra művészileg és
erkölcsileg meggyőző minőség rokonszenves
álmodozása. Akkor jöjjenek a tőlünk, a
„székeink karfáját" görcsösen markoló
középgenerációtól független és elkötelezetlen
újak!... Leljenek rá egy új szerkezetre legalább a
nekik juttatott falak és keretösszegek között,
keressék meg az érték, az eladhatóság és a
nóvum lehetséges össze-egyeztethetőségének
eddig ki nem próbált lehetőségeit, találja meg
őket az a friss szemű közönség, amelyik
marginálisnak van elnevezve, pedig tömegesen
toporog a Szkéné, a Petőfi Csarnok, az
Egyetemi Színpad, a Komédium és más bázisok
előcsarnokában. Aztán vonzzák oda ezek a
sznobokat, a parvenüket, a yuppie-kat, a
többnyire szépen öltözött színházrajongókat.
Jöjjön létre egy valóban „plurális" teátrum, és le-
gyen sikeres, vagy akár sikertelen!...

Mert ha sikeres, akkor nemzedékem s
nemzedékem fiatalabb meg idősebb
kipróbáltjai is kénytelenek lesznek utoljára még
egyszer el-gondolkodni. Ha meg sikertelen,
akkor csak ugyanaz történt, mint a Művész
Színházzal, de ezt a kudarcot még mindig lesz
idő felhasználni valami valóban értelmesebb
jövőhöz.

Természetesen szakmai tapasztalataim és
ösztöneim lelkem mélyén biztosra céloztak, ami-
kor Horgas pályázatát támogattam. Igen, veszé-
lyesen tehetséges az az idealizmus, ami elabo-
rátumából árad, s hogy ezt nemcsak én véltem
annak, arra nem más a bizonyság, mint a végső
döntés. A szakmai kuratórium 9:7 arányban ja-
vasolta Horgast, illetve Csiszárt, s a Nagymező
utcai színházat természetesen nem Horgas kap-
ta meg.

Mit írhatnék ezek után?!...
Isten bizony kívánok sok sikert Csiszárnak,

Eperjesnek, Bubiknak, Ráckeveinek, Gáspár-
nak, Bánságinak és társaiknak, mert tehetségük
alapján nagyon megérdemlik azt.

Ettől azonban még mindig nem változik meg
semmi, de semmi!...


