
ELŐSZÓ EGY CSÚNYA TÖRTÉNETHEZ
apunknak ebben a számában visszatérünk
az Új Színház igazgatói pályázatára és a
Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizott-
ságának döntése nyomán kialakult hely-
zetre. Nem utoljára tesszük. Ami ezzel

kapcsolatban történt, megítélésünk szerint
túlmutat önmagán. Tévednek vagy cinikusan
bagatellizál-nak, akik azt mondják, nem kell
ebből ekkora ügyet csinálni, hiszen csak annyi
történt, hogy mandátuma lejártával nem
erősítettek meg posztján egy színigazgatót,
hanem demokratikus eljárással újat választottak
helyette. Aki elolvassa Csáki Judit tényfeltáró
írását, meggyőződhet ró-la, hogy nem egészen
erről van szó. Még ha föltételezzük is, hogy
többféleképpen fogják megítélni az olvasottakat,
egy dologban, azt hiszem, nem lesz
véleménykülönbség. Abban, hogy ez egy csúnya
történet, méltatlan a benne szereplők
többségéhez és a színház ügyéhez. Viszont
példaértékű. Megmutatja, hogyan mennek a
dolgok, és előhívja a kérdést: jól van-e így?

Előrebocsátott véleményemmel nem szeret-
ném megfosztani az Olvasót az önálló ítéletalko-
tástól. Ezért arra kérem, ha úgy gondolja, itt
hagyja abba az olvasást, és csak akkor folytassa,
miután megismerkedett Csáki Judit írásával. Ta-
lán nem lesz érdektelen összevetnie saját követ-
keztetéseit az alábbi gondolatkísérlettel.

A színházak fönntartása és támogatása jelen-
leg kormányzati, illetve önkormányzati reszort. A
regionális és fővárosi színházi szerkezet áttekin-
tése egy olyan kis országban, mint Magyaror-
szág, viszonylag egyszerű. A vidéki színházakat a
helyi (megyei és/vagy városi) önkormányzat
tartja fenn, a fővárosiakat a Fővárosi Önkor-
mányzat vagy a Művelődési Minisztérium (az
utóbbi hatásköre a nemzeti intézmények közé
sorolt Állami Operaházon és Nemzeti Színházon
kívül jelenleg még két kisebb színházra is kiter-
jed). A vidéki színházakat most hagyjuk figyel-
men kívül, jóllehet a fenntartásukra vonatkozó
gazdasági és művészi koncepció kialakításában
néhány helyi önkormányzat hasonlóan bizonyta-
lan, mint saját színházainak összműködését
illetően a főváros; a szükséges eljárások- például
a színházi szakmával fönntartott kapcsolat -
tekintetében is sok a közösen megoldandó gond.

Budapest színházi térképének kialakítása nem
egymástól elszigetelt minisztériumi vagy önkor-
mányzati feladat; a kulturális politika és a köz-
igazgatás csak együttesen alakíthatja ki azokat a
működési elveket, amelyek alapot adhatnak a
szakmai szervezetekkel való egyeztetésre. A
Nemzeti Színház mint nemzeti intézmény egyút-
tal a főváros kitüntetett színháza, ugyanakkor a
Vígszínház vagy a vígszínházi szellem nem kizá-
rólag Budapest privilégiuma; ezt jobb időkben a
működési gyakorlat igazolta. Az ország művelő-
dési miniszterének és a főváros főpolgármes-
terének közös felelőssége nyilvánul meg abban,

ha személyesen és emblematikusan - magától
értetődően: politikamentesen - vállalják a szín-
ház reprezentációját. Ehhez mindenekelőtt arra
van szükség, hogy az általuk vezetett intézmé-
nyek szakszerűen kidolgozzák a színházi - szel-
lemi-szemléleti, gazdasági-finanszírozási - stra-
tégiát, más szóval a tulajdonosi szemléletből
következő feltételrendszert, és ezt elfogadtassák
a színházi szakmával. Ezek után ugyancsak nekik
kell lefolytatniuk azokat az eljárásokat - pályáz-
tatással vagy anélkül, formális vagy informális
szakmai konzultációkkal--, amelyek létrehozzák
az egyes színházi műhelyeket, és biztosítják
azok folyamatos működését (beleértve a
színházvezetők legmagasabb szinten, a mi-
niszter vagy a főpolgármester által reprezentált
kinevezését).

A főváros színházi koncepciójának hiánya, a
tisztségviselők folytatólagos, rögtönzésszerű
huzakodása a színházi szakma képviselőivel és
az alulreprezentált döntési szintek a vezetők ki-
választásában törvényszerűen vezetnek a jelen-
legi helyzethez, amelyben egyesül a szakszerűt-
lenség és a képviseleti demokrácia paródiája. A
demokratizmust látszólag védő szervezeti hie-
rarchia - a pályázatokat első szinten elbíráló
szakmai kuratórium és a javaslatára elvben tá-
maszkodó Kulturális Bizottság - alkalmas a szé-
les körű manipulációra. Már a szakmai kuratóri-
um felállítása, a delegált és fölkért kuratóriumi
tagok kiválasztása célirányos mesterkedéssel
történik. Az így kiválasztott kurátorok a dolgok
alakulásától függően menet közben döntik el,
hogy „kellemetlen-e" nekik a további részvétel,
esetleg visszalépnek-e, vagy csak távol marad-
nak a megnyilatkozást igénylő kuratóriumi, illet-
ve kulturális bizottsági ülésektől. A szakmai elfo-
gultságtól, esetleg összeférhetetlenségtől a Kul-
turális Bizottság egyes állandó, „színházközeli"
tagjai sem mentesek, ráadásul a többiek, a „szín-
házidegen", civil tagok az ő információikra tá-
maszkodnak véleményük kialakításában. Ha és
amennyiben ennek nem mond ellent a frakciófe-
gyelem: a jelek szerint elsődleges politikai egyez-
tetés hívószava. Mindehhez már csak az ember-
emlékezet óta működő informális csatornaháló-
zatot, a magánbefolyásolás, a hatalommal való
üzérkedés, a privát telefonok, fülbe súgások,
vacsorák rendszerét, az önmaguk PR-jaként vi-
selkedő pályázók manővereit kell hozzávennünk,
hogy teljes legyen a Kulturális Bizottság hiteles
működését megbénító tényezők láncolata. Ab-
szurddá az teszi a helyzetet, hogy ez az inkom-
petens gyülekezet a döntés végső fóruma. Nem
személyiségük alkalmatlanságából, hanem tes-
tületi inkompetenciájukból fakad a szerepzavar:
az a hatósági dölyf, amely a tévesen nekik jutta-
tott politikai legitimációra hivatkozva a szakmai
legitimációt is megfellebbezhetetlenül magának
vindikálja.

Egy rendes körülmények között legföljebb
közbülső állomásként funkcionáló bizottság
megistenülése mindenesetre páratlan.

Ez a hibás kör csak akkor oldható föl, ha a
tulajdonosi elveknek és a szakmai érdekeknek
megfelelő javaslatokat, mégoly körültekintő kon-
zultációk után is, egy politikán és szakmán kívüli,
pártatlan bizottság terjeszti elő, és a döntést a
fenntartó reprezentatív képviselője, a főpolgár-
mester hozza, illetve legitimálja.

Nyilvánvaló, noha csak félig-meddig deklarált
és a szakma részéről egyelőre elutasított tény,
hogy a fővárosnak a jövőben a jelenleginél keve-
sebb kitüntetett színháza lesz. Szükséges és el-
kerülhetetlen a rangsorolás, illetve az ennek
megfelelő finanszírozási rendszer kialakítása. A
főváros mindeddig még a szándék szintjén is
képtelennek bizonyult az értékszemlélet meghir-
detésére. Az Új Színház-ügy ijesztő elemei közé
tartozik a fiskális-financiális érvelés, a „megvál-
tozott világ", az "új kihívások", a „marketing" és a
„menedzselés" abszolutizálása. Ez a differenci-
álatlan, művészetidegen, civil mentalitás nincs
tisztában azzal az európai gyakorlattal, amely
széles skálán helyezi el, és ennek megfelelően
kezeli a populáris és műhelyjellegű színházak
típusait, s az utóbbiakat megszabadítja a gyári
mutatók teljesítésének kötelezettségétől. Berg-
manon nem kérik számon, miért zárkózik el há-
rom és fél hónapra az új Enquist-darab sze-
replőivel, Dogyintól természetesnek veszik, hogy
három évig (I) próbálja repertoárszínházában a
tízórás Ördögöket. Brook vagy Mnouchkine saját
munkájának természete szerint gazdálkodik idő-
vel, pénzzel és nézőszámmal; finanszírozóinak ez
megéri. Székely Gábor eltávolításának kétségbe-
ejtő momentuma, hogy a kultúrát fenntartani hiva-
tottak kontraszelektív tevékenységet végeznek, az
értékteremtés, az alkotóműhely, egy fiatal rende-
zőgeneráció kibontakozásának esélyét adják el két
fillérért, és még csak nem is meggyőződésből, ha-
nem merő cinizmusból: az álláspontját szelíd állha-
tatossággal védő szakembert „arrogánsnak" kikiáltva.

A legbizarrabb dolog történik, ami csak tör-
ténhet: a közösség fölhatalmazott képviselői,
akiknek az adott pillanatban az lenne a dolguk,
hogy társadalmilag optimalizálják a fölismert te-
hetség lehetőségeit - megfojtják a tehetséget.

Mostanában gyakran hallható, hogy a főváros
színházi struktúrája 2001-ben fog megoldódni,
amikor egy időben jár le az összes színházvezető
mandátuma. Most az Új Színház körül „csak" egy
csúnya történet játszódott le. Ha marad a szisz-
téma, és alig több mint két év múlva negyven
jelölt egyszerre pályázik majd egy tucat színház
mindegyikére - az katasztrófa lesz.
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