
C S Á K I J U D I T

SZÍNHÁZ A VÁROSHÁZÁN
„Hiszen örökké színházat játszunk,

akkor is, amikor igazán leszúrnak bennünket."

(Georg Büchner: Danton halála)
„Ezek még lincselni se tudnak rendesen."

(Körmendy Ferenc)

z alábbi írásnak számos szereplője és
közreműködője van. A szerzője
azonban egyedül én vagyok. Es aligha
érdemes titkolni a nézőpontot, hiszen
minden egyes háttér- és nem-

háttérbeszélgetésben siettem közölni: a
demokrácia egyik alapintézményének, a
Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága
kétségtelenül legitim, ám véleményem szerint
minden egyéb szempontból rossz döntést hozott
akkor, amikor az Új Színház éléről elmozdította
az eddigi igazgatót, Székely Gábort.

A bizottság tagjai röviddel a döntés után kész-
ségesen ültek le a magnetofon elé - Ráday Mi-
hály szabaddemokrata képviselő kivételével (Csúcs
Lászlót viszont én nem kérdeztem, hiszen a tör-
ténet döntő szakaszában, a második bizottsági
ülésen nem volt jelen). Szövegeiket csak a leg-
szükségesebb esetben szerkesztettem, ahol le-
het, szó szerint közlöm. A kiemelések tőlem
származnak. Szinte mindegyikük őszintének tűnt,
felelősségteljesnek és segítőkésznek - a
beszélgetésekből kikerekedő összkép meg-
győződésem szerint nemcsak őket,
hanem a demokratikus döntési me-
chanizmusban legfeljebb elemi iskolás
társadalmunkat is jellemzi. Segít-
ségüket köszönöm, mint ahogy azon
kollégáimét is, akik a kuratórium tagjai
voltak, és véleményükkel, beszá-
molóikkal, kommentárjaikkal tovább
árnyalták a képet.

Előjáték

Ki figyelt oda arra, hogy 1997 októbe-
rében, a kritikusdíj ünnepélyes kiosz-
tásán, a Bárka Színházban valószínűleg
többünkhöz - e sorok írójához biztosan -
odajött Körmendy Ferenc, a Fővárosi
Önkormányzat Kulturális Bizottságának
elnöke, és egy homályos,
összefüggéstelen mondathalmazba
beékelte, hogy „figyeljetek oda, mert
Székelyt ki akarják nyírni"?

Ki figyelt azután oda arra, amikor
Székely kirúgása után, azon az omi-
nózus január végi délutánon, Székely
háromórás monológja előtt az Új
Színház előcsarnokában felbukkanó
Körmendy, odalépvén kis kört alkotó
társaságunkhoz, szemtelen kérdé-
sünkre, vajon hogy volt bátorsága el-

jönni... stb., stb., azt feleli, „ezek még lincselni
se tudnak rendesen". (De utólag megengedte
magának azt is, hogy az ott történteket a Magyar
Hírlapban „spiritiszta szeánsznak", „asztaltán-
coltató színi délutánnak" nevezze, gondolom,
minden hivatali következmény nélkül.)

Az előjáték része még az a sok újságcikkben
megénekelt „értékelés", mely szerint az Új Szín-
ház nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a megfo-
galmazás nem a kulturális bizottságtól, hanem a
kulturális ügyosztálytól származik, ugyanazon
épületből. Nem a választott testülettől, hanem a
hivatalnokoktól. Ez is elgondolkodtató: hogyan,
kinek a fejében születnek az értékelések? Es ki
hagyja jóvá őket? És ki írja le?

Az Új Színház teljesítményét ezzel a fenti, os-
toba fél mondattal elintéző ügyintéző - egy „tit-
kos szakember"(?) - a többi színház működését
helybenhagyólag minősítette, és irányításukban
nem tartott kívánatosnak semmiféle változtatást.
Tekintsük véletlen egybeesésnek, hogy az Új

Székely Gábor a sajtótájékoztatón (Koncz
Zsuzsa felvétele)

Színház igazgatói pályázatára egynél több pályá-
zat érkezett, míg például a Katonáéra, a Vígére
vagy a Radnótiéra csak egy, a jelenlegi igazgató-
ké? Nem ok-okozati, de legalábbis áttételes
összefüggés érzékelhető a kialakult vélemény és
az ekkor még kialakulóban lévő helyzet között. Az
Új Színházra pályázók a „levegőből" is érezhet-
ték, hogy itt valaki „vogelfrei" lett - de ha onnan
nem érezték, és megkérdezték például Körmendy
Ferencet, hogy lehet-e itt „keresni" valamit, ő
bizonyára nekik is igennel válaszolt (miként ké-
sőbb Márta Istvánnak).

És itt van a Pécsi Ildikó-epizód; fél éve azon
kacarászik tout Budapest, hogy neki, állítólag,
Horn Gyula megígérte. Ezt az ígéretet - mint a
beszélgetésekből kiderült - sem a kulturális bi-
zottságnak, de még a szocialista frakciónak sem
állt szándékában teljesíteni; sem művészi érvek,
sem a kiszámítható politikai felhang nem szóltak
mellette. De nyíltan visszautasítani sem akarták,
ezért kellett eljátszani a pályázók teljes körű meg-
hallgatásának komédiáját mindkét bizottsági ülé-
sen, hogy legalább azt demonstrálhassák:
(párt)fegyelmezetten teret adtak az állítólagos
rendelésnek. Es legalábbis valószínű, hogy Pécsi
Ildikó pályázásának híre bátoríthatott másokat is:
„ha már ő is, én miért ne?"

Székellyel szemben evidensen nyerő
pályázat az első fordulóban nem érkezett.

Pécsi Ildikó, Görgey Gábor és Alföldi
Róbert pályázott. A szakmai kuratórium
tagjai az első fordulóban: Babarczy
László, Zsámbéki Gábor, Nánay István,
Mácsai Pál, Fehér Anna, Lőrincz
Katalin, Márta István (ő nem volt jelen
az ülésen), Radnóti Zsuzsa (ő lemondta
a részvételt, mert az egyik pályázóval,
Alföldi Róberttel egy színházban
dolgozik, és elfogultságra hivatkozott),
Venczel Sándor, Fuchs Lívia,
Cserhalmi György és Magyar Attila. A
szakmai kuratóriumnak, amely
„Székely-kompatibilis" volt, ahogy
Körmendy fogalmazta, hozzátéve, hogy
igazán semmiből nem állt volna
olyanokat felkérni, akik esetleg nem
Székelyt támogatják; legfeljebb a
sajátkérésé-re ott ülő Zsámbéki Gábor
kuratóriumi tagnak kellett volna azt
mondani: „kedves Gábor, ne gyere,
mert nem Székelyt akarjuk", teszem
hozzá én; tehát a szakmai
kuratóriumnak nem kellett bonyolult
véleményegyeztetési vitákat folytatni
ahhoz, hogy Székelyt és csak Székelyt
javasolja. Nyíltan és egyhangúlag.

Még mindig az előjátékhoz tartozik,
hogy a szakma a maga nyílt és
egyhangú, egyben minden támogatá-
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sát ezzel az impresszionáló szavazással le is
tudta-ez derült ki a beszélgetéssorozatból. Nem
vette figyelembe, hogy ez a támogatási mód és
arány egyeseket- és éppen a döntési helyzetben
lévők közül néhányat - nemhogy nem impresz-
szionál, de egyenesen felháborít. Azt a látszatot
kelti ugyanis, hogy a szakma dönteni óhajt, ami
pedig a bizottság feladata. Igaz, a bizottság opti-
mális esetben alighanem azt várja a szakmai
kuratóriumtól, hogy szakmai szempontok alapján
mondjon véleményt, s ha ez a vélemény a négy
ember pályázata és személye közötti döntés
formájában nyilvánul meg, szerintem akkor sem
vették el senki kenyerét, legkevésbé a bizottsá-
gét. Mégis kivirágzott az az eszme, hogy ahhoz,
hogy a bizottság úgy érezhesse, ő dönt, neki
legalább két név kell - és akkor akár a szakma
támogatottja is lehet a favorit. Ezt a közepes
formátumú komédiát el kell játszani, a bizottsá-
got „döntési helyzetbe kell hozni", hiszen, idézem
ismét Körmendyt, „nem vagyunk bebújva a
szakma seggébe, nem vagyunk hajlandóak
passzívan átfolyatni magunkon a szakma akara-
tát, ezt üzente néhány döntésünk, hiszen már
többször megcsalattunk a szakma által, a szakma
ugyanis elfogult". A mondat második felében
Körmendynek egyébként van igazsága, a szakma
olykor tényleg elfogult; a megcsalatás is igaz,
hiszen a Thália Színház társulatának szélnek
eresztését szórványos, bár látványos szakmai

háborgások kísérték, a hivatallal egyetértők pe-
dig mélyen hallgattak. Ez persze politikussors: a
politikus döntsön jól, és ne várjon érte dicséretet a
döntés által érintett társaságtól.

Még mindig az előjátékhoz tartozik, hogy rög-
tön a szakmai kuratórium ülése után akadtak
olyanok- kuratóriumi tagok és mások a szakmá-
ból -, akik ellenvéleményükről tudósították a
bizottság tagjait-később idézek majd erről szóló
információkat. Telefonáltak, négyszemközt be-
szélgettek. Aki így tett, szégyellje magát- mondta
erre Mácsai Pál, a szakmai kuratórium tagja; az
idézet ezúttal nem szó szerinti.

Szőnyei Tamás a Magyar Narancsban írott
cikkében pontosan írta le a szakma viselkedését
Székely pályázatának támogatásában: nyíltan
mögötte álltak, „zártan" nem. Arcukat megőrizték
a támogatással, aztán mosták kezeiket. Es a
szakma - formális és informális - vezetése, ez a
telefonálásban, kijárásban, lobbyzásban, háttér-
beszélgetésekben, tájékoztatásban és tájékozó-
dásban nagyon is járatos csapat most kizárólag
a formális ösvényen járt. Míg - felteszem, Szé-
kellyel ellentétben - ők tudván tudták, amit én is
megtudtam a bizottsági tagokkal folytatott be-
szélgetésekből, hogy a kulturális bizottság tagjait

Az Új Színház társulata 1994-ben

éjt nappallá téve ostromolja a többi pályázó - a
„magyar vircsaft" hagyományos koreográfiája
szerint van, aki ebédeltet vagy kávéztat, van, aki
szerényen csak telefonál és beszélget, vagy má-
sokkal is telefonáltatnak és beszélgettetnek -,
nos, a szakma funkcionális és nem-funkcionális
vezetői Székely' mellett egyetlen telefonkagylót
nem emeltek fel. Sőt, amikor az első - érvényte-
lennek minősült - kör után már nagyon jól lát-
szott, hogy „homok került a gépezetbe", akkor
sem mozdult senki, és ez utóbbi szemrehányás
ugyan az ilyesfajta hadműveletben járatosakat
illeti elsősorban, de azért mindenki mást, e sorok
íróját is: nem írtunk petíciókat, nem vonultunk az
utcára, nem rohantunk sem a miniszterhez, sem
a polgármesterhez, sehová. Vártunk és néztünk,
akárha előadáson ültünk volna. Semmiféle nyo-
mást nem gyakoroltunk a nyomásokra nagyon is
érzékeny kulturális bizottságra - ámde mások
nem voltak ilyen tutyimutyik.

Mielőtt bárki félreértené a fenti szemrehányá-
sokat: magam is azt szeretném, ha az ilyesféle
kampányoláson, ezen a Mikszáth-regényekből
már patinát nyert érdekérvényesítésen túl lehet-
ne jutni végre. Ha elvi és nyílt lenne minden
döntés. Mert a szakma látható részvétele, mar-
káns véleménynyilvánítása a már idézett vir-
csaftkoreográfiában elégtelen, legalábbis in-
adekvát volt. Akárhány nullra döntöttek is Szé-
kely mellett.



Comment

Miközben még egyetlen bizottsági tag sem sza-
vazott sehogyan sem, sejthető, de inkább látha-
tó, hogy Székely Gábor esélyei a szakmai kura-
tórium véleménye ellenére nemhogy nem szilár-
dak - nagyon is labilisak. Miközben még senki
nem szavazott, látható az is: Székely Gábor el-
mozdítására számos oldalról passzív vagy aktív
kísérlet történt. A „hivatal" kibocsátott egy „érté-
kelést" (A fővárosi színházak működésének kö-
zéptávú koncepciója címmel), melyben az Új
Színházat leválasztja a többi színházról,
amelyek-

nél nem lát szükségesnek változtatást. Megjele-
nik egy politikusi oldalról érkező aspiráns - léte
szinte osztódással szaporítja a pályázatokat. A
szakmai kuratórium csak Székely kinevezését
tartja lehetséges döntésnek. A bizottság megsér-
tődik, hogy helyette akarnak dönteni.

Első forduló

Az ülés zárt volt, Alföldi Róbert, az egyik pályázó
kérésére, aki személyiségi jogai védelmében
cselekedett. Joga van hozzá - bár ezzel az egész

Csongor és Tünde (1994) (Korniss Péter felvé-
tele)

ülést zárttá teszi, tehát minden pályázót megfoszt
a nyilvánossághoz való jogától. Elképzelni sem
tudom, Alföldi személyiségi jogainak milyen tí-
pusú sérelmétől tartott, de nem is érdekel. Es a
fantáziám sem olyan rugalmas, mint Bóta Gábor
kollégámé a Magyar Hírlapnál; nekem bizony
eszembe sem jutott, hogy Alföldit esetleg meg is
lehetett kérni erre. A bizottság néhány tagja -
szerintem - mindenesetre megkönnyebbülten
vette tudomásul, hogy semmiről, ami az ülésen
elhangzik, nem kell számot adnia.

Persze ez a zártság meg titkosság eléggé ma-
gyarosra sikerült. Kevés olyasmi történt vagy
hangzott el az ülésen, amit ne lehetne tudni.
Ebből egyebek mellett arra is következtetek,
hogy a bizottság tagjainak többsége nem tartja
titkosnak vagy titkolandónak a saját szereplését.

„Én arra az ülésre egy határozott igennel ér-
keztem Székelyt illetően, és egy határozott nem-
mel álltam fel", mondta Burger András bizottsági
tag (MSZP). Hidy Péter (MSZP): ,,...még egy
egyezség is volt, hogy ne bántsuk Székelyt, még
erre a három évre igazán ellehet ott a színházban,
és akkor majd 2001-ben... (Hidy Péter itt arra
utal, hogy 2001-ben az összes budapesti szín-
házigazgatónak lejár a mandátuma. - Cs. J.) Azt
a jámbor szándékot, hogy Székely maradjon, az
első bizottsági ülésen Babarczy meg Székely
rúgta fel. Sikerült olyan mértékű ellenszenvet
kivívniuk, ami ritkaság."

Körmendy (SZDSZ): „Mérhetetlenül dühös
voltam Székelyre és Babarczyra. Azt ugyanis,
hogy Székely igazgató legyen, azt ők b...k el.
Főleg Székely.
 Mert csúnyán viselkedett a meghallgatáson?
 Ne gúnyolódj. Azért, mert nem érti Székely,

hogy megváltozott a világ. Figyelj, mi nem tartjuk
félistennek Székely Gábort. Nem azért, mert
nincs minőségérzékünk, hanem mert nem sze-
retjük a félisteneket. Nincsenek félistenek, külö-
nösen önjelölt félistenek."

Mi történt? Annyi történt, hogy Székely Gábor,
aki - mint majd kiderül: tévesen - úgy gondolta,
hogy az ő pályázatának evidens része a leírot-
takon kívül a színház három és fél éves múltja,
valamint az ő saját, több évtizedes szakmai múlt-
ja, a szokásos és, úgy látszik, elvárt alázat és
tekintélytisztelet helyett számon kérte a testüle-
ten színházvezetői gondjai némelyikét. Modorát
érdesnek találták, stílusát szokatlannak; ahhoz
képest feltétlenül, amit hasonló helyzetekben a
bizottsági tagok megszokhattak. Székely indula-
tossága meglepte a bizottság tagjait, többeket
közülük fel is háborított.



Homburg hercege (1994)

Azután, mesélik többen a jelenlévők közül,
Babarczy László felszólalása tovább rontotta a
helyzetet. Babarczy ugyanis szakmai érveket
adott elő, a maga közismerten tiszta és erőteljes
megfogalmazásában, egyesek szerint arrogán-
san, és ezzel, ha úgy tetszik, ismét „kihúzta" a
bizottság alól a döntési helyzetet; mármint azt,
amit ők annak neveznek. Hiszen szónoklata arról
szólt, hogy Székelyt kell kinevezni, minden más
döntés védhetetlen és képtelenség.

Babarczy László: „Az önkormányzat meg akart
szabadulni Székely Gábortól. Hogy miért? Nem
tudom. Irracionális az egész."

Körmendy azt mondta - később majd szó
szerint idézem -, hogy az SZDSZ az első fordu-
lóban Székelyt akarta igazgatónak. Azt is mondta,
hogy a másik három jelölt képtelenség volt. Ennek
fényében számomra meg az képtelenség, hogy
miért bizonyult ugyanez a vélemény a szak-mai
kuratóriumtól elfogadhatatlannak a bizottság
számára.

„- A bizottsági ülést megelőző koalíciós
egyeztetés tartalma Székely volt, meg az, hogy
hogyan lehet őt úgy behozni, hogy ne derüljön ki,
a szocialisták elárulták a Pécsi Ildikót- mondta
Körmendy Ferenc. - De aztán a meghallgatáson a
Székely...

 Ezt már mondtad - vágtam közbe (sajnos!) -,
és én erre azt válaszolom, hogy a bizottság tagjai
felülemelkedésben kissé alulmúlták egy-mást és
önmagukat. Hogy ugyanis Székely Gábor nem
viselkedik eléggé alázatosan azok előtt, akik őt egy
ilyen helyzetben, rossz körülmények között
vizsgálják-vizsgáztatják, hanem mint egy felnőtt
állampolgár, partnerként tárgyal egy poli-
tikustestülettel, ez teljesen rendben van. Es ha
valóban rosszul viselkedik, akkor a bizottsági
tagok ezentúl majd nem fogadják a köszönését,
de képességei és érdemei alapján megválasztják őt
újra igazgatónak.

 Úgy viselkedett, mint egy önmagát istenítő...
 Es volt képviselő, aki azt mondta, hogy őt itt

megsértették, én pedig erre azt mondom, hogy ő
sértődjön meg otthon, de itt lesz szíves a
munkáját végezni.

 Nem tudom, miért mondod ezt nekem, ami-
kor én ezzel egyetértek, és elmondtam az egyez-
tetésen is meg az ülés előtt is, hogy kérem, hogy
mindenki olyan felelősséggel stb., stb. De... Aki
ezt nem teszi meg, én azt nem ítélem el. Nagyon
hazug dolog elvárni bárkitől ilyen helyzetben,

Jó embert keresünk (1995)



hogy robotként működjön. Ők is emberek, és hogy
vezet színházat egy olyan valaki, aki itt így
viselkedik; mi is emberek vagyunk, nem a szak-ma
küldött ide minket, nem is a nép küldött, hanem
pártlistákon jutottunk be; igen, politikai döntéseket
hozunk, szakmapolitikaiakat. Szóval megvédem a
bizottsági társaimat, bár nem értek velük egyet, de
az a kijelentés, hogy én ezt az embert soha meg
nem szavazom, ez egy emberi kijelentés és
vállalható. Es arra a kérdésre, hogy miért, az a
válasz, hogy csak.

- Egy olyan testületben, amelyik ilyen dönté-
sekre kapott jogosítványt, olyan érv, hogy »csak«,
nincsen. Ilyen kérdésekben magánügy sincs,
»csak« sincs. A szempontrendszerével, indokaival
pedig mindenki elszámolni tartozik saját magának,
a választóinak, és ha én megkérdezem felőle az
illetőt, akkor nekem is."

Ha már az idézetben eddig jutottam, kitérek
arra, amire itt Körmendy utal - bár lehet, hogy
véletlenül utal rá. Ráday Mihály képviselő ugyan-is
a leghatározottabban elzárkózott attól, hogy
beszélgessen velem a történtekről - egyébként
ilyen „csak" alapon. Győzködésem rövid volt és
formális, a véleményét ugyanis korábbról már jól
ismertem. Aki nem süket, és a közelben tartóz-
kodott, hallhatta nem túl visszafogott párbeszé-
dünket (megengedem, én is hangos voltam, nem
csak ő) e tárgyban a Pesti Színház Phaedra-pre-
mierjén, az előcsarnokban. Én ott tudtam meg,

Don Juan (1995) (Koncz Zsuzsa felvételei)
Patika (1995) (Korniss Péter felvétele)



Merlin vagy a puszta ország (1995)

hogy amennyiben rajta múlik, Székely „nekünk"
ugyan nem lesz megint igazgató, mert „mi" per-
sze mind őt nyomjuk.

Eddig tehát úgy látszik, hogy az első körben
Székely mellett volt egy formális és erős szakmai
támogatás, egy gyenge, de azért elhatározott
Székely-igen a koalíciós egyeztetésen, aztán a
bizottsági ülésen történtek megfordították az
ügyet.

Ritterné Vajta Mária, a bizottság elnökhelyet-
tese, MDF-képviselő: „Ez a Székely-ügy nekem
rejtély. Emlékszem én arra, amikor az Arany Já-
nos Színházat és Mecznert elsöpörte a főváros
azért, hogy Székelynek színháza legyen. Hát ak-
kor mitől esett ki mára a pikszisből Székely?
Mondják, hogy a színháza sokba került. Ugyan,
hát amik itt a költségvetésben folynak, azokhoz
képest ez bagatell. Nem érv. Egyébként én sem-
miféle művészettel kapcsolatos érvet nem hallot-
tam ám Székely ellen. Szóval tőlem te azt ne
kérdezd, hogy mi van mögötte, mert azt én nem
tudom. De mások bizonyára tudják.

 Mi ingerelhette fel a kulturális bizottságot
annyira...?

 A kulturális bizottságot semmi. De a város
kulturális életét nem a kulturális bizottság, ha-
nem az ország kulturális kormányzata vezeti. A
bizottság a fővárosban egy nagytöbbségű koalí-
cióból és egy kisebb ellenzékből áll. Néha egyet
szoktunk érteni, de vannak dolgok, amiket úgy
hoznak be, hogy az már el van döntve. Székely
esetében azért lett akkora cirkusz az egészből,
mert nem volt egészen eldöntve. Ha el lett volna
döntve, mint ez gyakran előfordul, akkor az ő
nagy többségükkel, ami nagyon olajozottan mű-
ködik, megszavazták volna, és kész. Most nem
így volt. Es bizony a kuratóriumban is feltették a
kérdést, hogy miért esett ki a pikszisből Székely,
és én nagyon figyeltem, hogy kapnak-e választ.
Es nem kaptak. A másik rejtély az, hogy ha már
nem akarta a koalíció Székelyt, akkor mit akart?
De hát a kabinetirodákon döntik el, hogy mit
akarnak, és azt ők megszavazzák. Ha az lett vol-
na, hogy Székely kell, akkor senki nem engedheti
ám meg magának, hogy megharagudjon azért,
mert Babarczy vagy Székely csúnyán néz rá,
hanem szófogadóan megszavazza. Mint ahogy a
második fordulóban már meg is volt szépen,
hogy a Mártára kell szavazni."

Egy utalás mentén megint kell tennem egy
kitérőt. Ahhoz, hogy Székely Gábor megkapja az

Gyilkosság villásreggelivel (1995)

Új Színházat annak idején, valóban el kellett on-
nan tenni az Arany János Színházat és Meczner
János igazgatót. Meczner a Bábszínházba került,
a társulat pedig a Tivoliba. Mivel a Tivolit a
főváros ígérete ellenére Meczner máig sem kapta
meg, s a társulatot is szélnek eresztette az ön-
kormányzat, az egykori (és a szakma által nyíltan
támogatott) döntésével és annak következmé-
nyeivel megbékélni - ú g y látszik - nem tudó
testület most Székelyre terheli az egészet, aki azt
a bűnt valóban elkövette, hogy nem mutatkozott
elég hálásnak.

Ismét Körmendy: „Babarczyval egymás mellett
versenyt üvöltözve győztük meg a frakciót arról,
hogy Székely Gábornak színház kell. (Koltai
Tamás erre másként emlékszik - ő volt ugyanis
a másik szakember, akit Babarczyval együtt
meg-hívtak az SZDSZ-frakció egyik ülésére. Úgy
emlékszik, hogy ő halkan és határozottan mondta
a magáét, Babarczy saját stílusához híven,
hangosan és határozottan mondta a magáét-
mindketten azt, hogy Székely színházára
szükség van -, Körmendy pedig, miután
Babarczy dühösen el-rohant, az ülés után
»privátim« igyekezett meg-



győzni őt - ti. Koltait -, hogy nem minden frak-
ciótársa olyan Székely-ellenes, mint az ülésen
hangoskodók. - Cs. J.) Azén első színházi mun-
kám Székely és Zsámbéki nevéhez fűződik, és
nagy tisztelője voltam. Ezzel a hitelemet szeret-
ném erősíteni. A korabeli filozófia az volt, hogy a
fővárosnak az értéket kell támogatnia, ennek ér-
dekében rögtön elvontunk negyvenmilliót az
Operettől. (Az Operettől nem ekkor, hanem ko-
rábban, tehát nem Székely kedvéért vontak el
pénzt. Az újjáépített Arany János Színházban
viszont valóban ekkor költöttek újabb negyven-
milliót az úgynevezett EXPO-pénzből arra, hogy
a nézőtérről látni és hallani lehessen, ami a szín-
padon történik. - Cs. J.) Ahhoz valóban kicsit
fintorogtam, hogy emiatt szét kell verni egy szín-
házat, amit én most esztétikailag nem minősíte-
nék; art tudom, hogy az utolsó évadja egy prog-
resszív színházra utalt, és arra is emlékszem,
hogy az Arany János Színház utolsó évadában a
színház saját bevétele 54 millió volt. De ezt a
harcot végigcsináltuk, pedig nagy ellenszele volt a
színház szétverésének, plusz még a Meczner-
ügy. Zárójel: soha nem fogom Székelynek meg-
bocsátani - és ezt neki is elmondtam -, hogy
azon a legendás Színházi Világnapon, ami egy
nappal előzte meg a Thália szélnek eresztéséről
szóló döntésünket '96 tavaszán, ő mélyen bele-
nézett a magyar nép szemébe, és azt mondta:
tisztelt képviselő, ott a képernyők előtt, jól gon-
dolják meg, hogy mit tesznek a Thália és a Tivoli
társulatával, mert itt a magyar színházművészet
jövőjéről van szó. És én Székelynek azt is el-
mondtam, hogy ha valakinek, neki tudnia kell,
hogy az ő kedvéért tettük földönfutóvá a Tivoli
társulatát, neki tudnia kell, hogy kiknek a hulláin

lett igazgató, de mi ezért a döntésért megharcol-
tunk, és természetesen vállaljuk. De ezzel nem
szabad visszarevolverezni."

Itt Körmendy bizony alaposan csúsztat: a haj-
dani Arany János Színház társulatának egy része
a Tivoli Színházhoz került. Az Új Színház elkezdte
működését 1994 őszén. 1996 tavaszán - majd-
nem két év múlva! - a Fővárosi Önkormányzat
„tette földönfutóvá" a Tivoli társulatát. Milyen
logika szerint lehet ezt úgy minősíteni, hogy
Székely kedvéért történt?

„- Ebben a döntésben - a Meczner eltávolítá-
sában - sokan benne voltunk, kivéve Székely
Gábort, akire közvetve sem lehet áthárítani ebből
semmit - feleltem Körmendynek.
 Haszonélvezője volt.
 Az sem ő volt, hanem azok is mi voltunk,

annak a színháznak a révén, amit ő ott csinált.
Egy politikustestület nem teheti azt, amit most
tesz, hogy leveri Székely Gáboron, amit a testület
csinált, és ami miatt lelkiismeret-furdalása van,
ha van. Es nem Székely kedvéért tette. Ezért őt
büntetni...
 Nem mondtam, hogy emiatt büntették meg.

Ez a »soha nem bocsátom meg«, ez egy négy-
órás magánbeszélgetésben hangzott el, neked
idéztem.
 Idézték mások is.
 Tudta, hogy milyen feltételekkel került hoz-

zá, milyen körülmények között, tudta, hogy ki
kellett nyírni Mecznert és a társulatot. Mondhatta
volna, az ő moralitásával, hogy ilyen áron nem
akarok hozzájutni? Mondhatta volna.
 Nem az ő dolga. A politikustestületnek kell

felmérni a döntése súlyát, a morális súlyát is.

- Én ennek az embernek a moralitásáról be-
szélek, amire ő annyira finnyás.
 Annak idején te és én is akartuk, hogy

Székelynek színháza legyen, mindketten győz-
ködtük, akiket kellett. Ebből rá tehát semmiféle
morális következmény nem hárul.
 Lassíts! Nehogy már az legyen az üzenete

ennek itt most, hogy a szakma és a főváros
rátukmálta Székelyre az Új Színházat, amit ő nem
is akart."

A kitérőnek vége.
A bizottsági ülésen volt egy szimpátiaszava-

zás. Körmendy szerint így nevezik azt, amikor
egy testület több jelöltből kettőt „csinál", hogy
esélyt adjon arra, hogy valamelyik megkapja a
szükséges többséget. Előtte ki kell szavazni az
esélytelennek ítélteket.

A teljes körű meghallgatás révén - amelyet
egyébként egyedül Körmendy ellenzett a szava-
zatával, mondván, hogy csak a kuratórium által
elébük küldött jelölttel foglalkozzék a bizottság -
esélyhez jutottak a többiek, szerephez a korábbi
„informális találkozók", telefonok, beszélgetések,
ebédek, egyebek. És a „szimpátiaszavazás" során
élre került két jelölt - akik között normális
esetben a végszavazás dönt - Alföldi és Görgey
lett. Ha Körmendy - a helyzetet villámgyorsan
átlátva - nem mozgósít önmagán kívül még két
képviselőt arra, hogy a végszavazásban „irracio-
nálisan" Székelyre szavazzon, akkor nem ered-
ménytelen a kulturális bizottság első ülése. Akkor
van igazgató. Alföldi Róbert vagy Görgey Gábor.

Bizonyára többeknek feltűnik, hogy Körmendy
Ferenc viselkedése ebben az első fordulóban
legalábbis ellentmondásos. Hiszen szá-

A KULTURÁLIS BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSE,
SZÉKELY GÁBOR MEGHALLGATÁSA

(Részlet)

Körmendy Ferenc elnök köszönti Székely Gábort, jó egészséget kíván
neki, és átadja neki a szót, mondván: ha kívánja, kiegészítheti a pályá-
zatát.

Székely Gábor: Nem nagyon ismerem ezt a felállást, nem ismerem
a dramaturgiáját sem, úgyhogy engedd meg, hogy kérdezzek. Kérdez-
hetek? Azt hiszem, hogy nem egészíteném ki a pályázatot, de nem
tudom, hogy kérdésekre kellene válaszolnom, vagy...

Körmendy: Elmondom. Általában öt perc lenne arra, hogy a jelölt
kommentálja, amit leírt, ezután megkérdezzük, hogy a szakmai zsűri-
nek van-e véleménye, majd a bizottság tagjai tehetnek fel kérdéseket.

Székely: Értem. Akkor megpróbálom pár mondatban elmondani.
Fontosnak érzem a mai döntés súlyát. Elsősorban nem a saját pályám
szempontjából érzem fontosnak, mert olyan szerencsés és gazdag volt
az én pályám, hogy a mai döntés jobbra vagy balra nem befolyásolja.
Viszont sok mindent nagyon komolyan befolyásol. Egyrészt azt, hogy
Budapesten milyen a művészszínházak megbecsülése, milyen igény
van rájuk - ez is kifejeződik ebben a döntésben. Másrészt fontosnak

tartom ezt a döntést a társulat minősége miatt. Harmadrészt amiatt,
amit a pályázatban megpróbáltam leírni: egy fiatal, nagyon tehetséges
rendezőgenerációnak kellene helyet, helyzetet teremteni... Folytatha-
tom?

Körmendy: Bocsánat, vizet szeretnék tölteni, de a fülem azért...
Székely: Szabadna kérnem nekem is egy korty vizet?
Körmendy: Természetesen. Nem is tudom, miért nincs ott.
Székely: Nagyon szépen köszönöm. Tehát fontosnak tartom, hogy

egy tehetséges fiatal rendezőgárda - a nevek, amiket felsoroltam,
remélem, bizonyító erejűek, az előadások láthatók Budapesten, vidéken -
számára is megélhető legyen az az élmény, amit én meg tudtam élni a
saját pályámon; hogy ők is annyi szabadsággal és kötöttséggel
találkozva annyi tapasztalathoz jussanak, mint amennyi nekem sikerült,
sok-sok szerencsével. Nagyon féltem ezt a generációt, mert bár jelsza-
vakban nagyon sok támogatást kapnak, mégis úgy látom, hogy Buda-
pesten, de főként vidéken egyre zárulnak be a műhelyek ajtajai. Átját-
szanak egymáshoz előadások, belső színházi műhelyek nemigen jön-
nek létre. Akár a színészgenerációk létrejötte, akár a rendezőgenerációk
magára találása hihetetlen nagy veszélyben van. Ezért drukkolok na-
gyon a mai döntésért, nem másért. Nem szeretnék visszaélni az idő-
tökkel, ha ez ennyire rövid, nem szeretném összefoglalni, hogy az



mos jel utal arra, hogy neki magának rengeteg
baja volt Székely színházával - többször is utalt
arra a bizonyos, Székely Gábor által is felidézett
beszélgetésre 1996 decemberében, amelyben a
két ember alighanem végleg szembefordult egy-
mással -, a kritikától kezdve az objektívnek mi-
nősített számokig mindent megpróbált az Új
Színház ellen fordítani; bizonygatva.. sokszor
trükkösen, hogy a színház igenis rossz. „A
Grabbe-darabot hallatlanul élveztem, és utána
Novák Eszterrel végigbeszélgettük az éjszakát.
De egy dolog az, hogy nekem ez jó volt. Nem
nekem kell hogy jó legyen. Es ez nekem jó lett
volna a Szkénében, a Pinceszínházban, az
R.S.9-ben is." Vagy: „Senki nem mondta, hogy a
fővárosnak kizárólag az értékeket kell támogatnia.
Mi közfeladatot látunk el, tehát az egy szem-pont,
hogy a szinikritikusok és az esztéták mit várnak
el a színháztól, másik szempont, hogy a
közönség mit vár el, és egy harmadik, hogy a
fenntartónak mennyit ér ez az egész. Majd ha a
szakma tartja fönn a színházakat, akkor úgy dönt-
het, hogy kizárólag az esztétikai érték szerint
dönt."

„- Mondd, ha neked minta bizottság elnöké-
nek ennyi és ilyen bajaid voltak az Új Színházzal
és annak igazgatójával, akkor miért szavaztál az
első fordulóban mégis Székely mellett?
 Mert én nem a saját ízlésem szerint

emelgetem a karomat.
 De itt éppen nem ízlésről, hanem,

úgymond, alapos kifogásokról beszélsz.
 Lehet, hogy ez patetikusan hangzik, de ak-

kor én a szakmához igazodtam. Es hozzávettem a
másik három jelöltet is, akik mindegyike kép-
telenség volt. Számomra ez egyértelmű volt, és

mindent megtettem, hogy Székely akkor igazga-
tó legyen."

A kulturális bizottság első ülésén az akkor
még potenciális rivális nélküli Székelyt nem sza-
vazta meg a koalíció. Nem szavazott meg senkit -
érvénytelen lett a pályázat.

Comment

Világos, mint a nap. A koalíciós fegyelem szigo-
rú. Ha az egyeztetésen eldöntik, kire kell szavazni
- arra szavaznak. Látni fogjuk a második forduló
eseményeiből is. Dönteni persze sokféleképpen
lehet. Határozottan és magabiztosan - meg jobb
híján is, lagymatagon, épphogy. Ha csak úgy
kizárásos alapon - például mert a többi jelölt
„képtelenség" - megállapodnak egy névben, attól
el lehet, el szabad és el is fognak térni. Az egyik
bizottsági tag kiokosított, hogy azt minden-ki
pontosan érzi, mikor szabad, úgymond, meg-
sérteni a pártfegyelmet. Hát itt pontosan érezték,
hogy szabad - mert valóban szabad volt. Került
hozzá később hivatkozási alap is, olyan, amilyen:
az, hogy Székely Gábor csúnyán viselkedett. Pe-
dig egyszerűen csak annyi történt, hogy valóban
„szabad volt" nem rá szavazni.

Mert az indoklások az események alakulását
követik, ahhoz igazodnak, nem pedig - mint az
természetes lenne - megfordítva. Ekkor ugyan
még messze vagyunk attól az azóta Körmendy
által egyre többször, egyre agresszívebben han-
goztatott hősies szembefordulástól, amelyet a
kulturális bizottság hajtott volna végre a szakma
„bizonyos" köreivel; messze vagyunk attól a ma-

gát koncepcionálisnak hazudó döntéstől is, mely
szerint a bizottság szuverén módon nekilát ren-
det vágni a színházi világban, és a „mogulokkal"
kezdi (a bizottság tagjai tudnak-e erről egyálta-
lán)? Csak egy dologhoz vagyunk már vészesen
közel: ahhoz, hogy Székely Gábort elmozdítsák
az Új Színház éléről.

Szünet

Az eredménytelennek nyilvánított pályázat után
egyértelműen két szálon futottak az események -
és a két szál egy irányba tartott. A sajtóban
megjelenő vélemények túlnyomórészt elítélték a
bizottság munkáját, a bizottsági tagok által foly-
tonosan felemlegetett „háttérbeszélgetések" biz-
tatták őket. Az előbbiektől tovább lehetett sértőd-
ni, az utóbbiakból önbizalmat lehetett meríteni.
Csak szakmai tisztánlátásra nem lehetett szert
tenni egyikből sem.

A szakmai szempontokat a bizottság tagjai
részint a védett és titkos szakmai informátorok-
tól, részint a bizottság, úgymond, színházközeli
tagjaitól szerezték. E kettőhöz képest a szakmai
kuratórium véleménye mit sem számított, ha
csak nem negatíve. Akárcsak az egyéb külső
körülmények: a többi pályázó, a színház hajdani
alapításának körülményei - ez mind Székely Gá-
bor elleni érvvé alakult.

Németh Erzsébet: (MSZP): „Nekem a szakmai
testület azért nem volt eléggé meggyőző, mert
túlzottan egyértelműen ítélték meg a helyzetet.
Én úgy éreztem, hogy csakis Székelyt akarják
kihozni győztesnek." (Emlékszünk, ebben a for-

elmúlt három évben milyen gondok, tapasztalatok adódtak, és milyen
véleményem van nekem. Esténként találkozunk a közönséggel, szem-
besülnünk kell a saját tehetségünkkel vagy tehetségtelenségünkkel.
Majdnem biztosan állíthatom, hogy az elmúlt három évben ez a színház a
saját tehetségszintjének közelítőleg a maximumát nyújtotta - lehet úgy
ítélni, hogy ez nem elegendő, de ezt nyújtotta. Ebben a felállásban,
amelyben két felnőtt rendezővel, két főiskolás rendezővel és egy kitűnő
társulattal kezdtük el ezt a munkát, azt tudom mondani, hogy a maxi-
mumát nyújtotta ez a színház.

Csak egy fél mondatban hadd erősítsem meg, hogy ebben az
általános rendetlenségben, ami körülvesz bennünket, a színházak,
látszólagos összeférhetetlenségi tényezők dacára, fantasztikus módon
dolgoznak, működnek. Az Új Színházról is azt tudom mondani, hogy
bármilyen nehéz ennek a huszonöt művésznek és a többi dolgozónak
együtt élni, munka folyik, három éven keresztül kemény munka folyt. Es
azt tudom mondani, hogy a bennünket körülvevő világnál talán sokkal
szervezettebben, sokkal célszerűbben és hosszú távon talán sokkal
több haszonnal is. Ha lehet kérdeznem, szeretnék.

Körmendy: Lehet, természetesen.
Székely: Szeretném megkérdezni, hogy milyen művészi vagy etikai

okok vezették arra a tulajdonosi jogokat gyakorló fővárost, hogy új

koncepciója első megfogalmazásában azt mondja ki, hogy az igazga-
tóváltás lehetőségével egy új funkciót kapjon az Új Színház. Ha művészi
okok, tanulságos lenne hallanom, ha más okok - tehát anyagiak -,
azokat is hallanám. A következő kérdésem, ha még föltehetném: miért
volt ilyen későn átvehető a pályázat? Miért történt az, hogy pár nappal
a határidő lejárta előtt megváltoztak a feltételek, és új kiírás született?
Paraméterek is változtak, és a megnevezés is. A 180 kötelező előadásból
200 lett, a negyvenezer nézőből negyvenötezer, és a művészszínház
elnevezés kimaradt, ami kevéssé érdekes, természetesen. Az előbb
említettem, hogy a kulturális ügyosztály a szakszervezethez és a szak-
mához elküldött középtávú tervében a változtatás igényét jelenti be - ez
szeptember 19-én történt -, majd ezt október 15-én visszavonta.

Egy gondolatom lenne még, aztán egy-két adatot mondanék, ha
kíváncsiak vagytok rá. A jelenlegi szerződésben örömmel veszem
észre, hogy a dolog „szakmásítódik", tehát két fél közötti szerződés
köttetik a kulturális bizottsági határozat után. Mégis, a szerződési
melléklet tizenegyedik pontját kifejezetten támadhatónak érzem. A
kiírás úgy szól, hogy a következő évben a paramétereket az önkormány-
zat megváltoztathatja, tehát egy megbízási cikluson belül. Miközben a
másik oldalon szerencsére már bizonyos garanciavállalások is vannak
egy ciklus befejezésére, ez a bizonyos pont megfoghatatlan, hiszen



dulóban még Körmendy szerint is képtelenség
volt a többi pályázat.) „Azt is hozzá kell tennem,
hogy amit az ember az Új Színházról hallhatott,
tudhatott, olvashatott, abból én azt szűrtem le,
hogy a szakmában is volt egy olyan érzés, hogy
ez a színház nem éppen olyan..." További érvnek
látszik Székely ellen, hogy „más színházhoz nem
voltak külső pályázók, erről a színházról pedig
valahogy elterjedt, hogy ide lehet pályázni. Ennek
is oka lehet... Es kétségtelen, hogy a szakmai
javaslatnak volt egy védekező jellege, nem csak
támogató... Az biztosan nem használt az ügy-
nek, hogy utána milyen kritikákat és felhangokat
kapott ez a döntés (mármint a pályázat érvény-
telenítése- Cs. J.), hogy ez hogyan befolyásolta
a bizottság egyes tagjait. Engem nem befolyá-
solt, aki politikára szegődik, annak azt el kell
tudni viselni, hogy egyes döntéseit megkérdője-
lezik, de hát ülnek közöttünk művészek is meg más
stílusú emberek, akik ezt nehezebben viselik."

A „művészek, színházközeli emberek" a bi-
zottság tagjai közül valószínűleg Moór Marianna
(MSZP), Burger András (MSZP), Ráday Mihály
(SZDSZ), esetleg Körmendy Ferenc (SZDSZ)
meg talán Szolnoki Vera (SZDSZ). Moór Marian-
na Székely Gábor és Zsámbéki Gábor vezetése
alatta Nemzetiben volt, de nem mondhatni, hogy a
három ember pályájának e közös szakasza a
színésznő pályájának legfényesebb korszaka lett
volna. Nem tudom persze, hogy személyes em-
lékeiből mennyit és hogyan osztott meg Moór
Marianna a bizottság többi tagjával - nekem ezt
mondta: „Székely színházának művészi működé-
sén nagyfokú »mizantrópiát« éreztem, sokszor
gyűlöletet, gőgöt, megvetést. A gazdasági mű-
ködését nem tartom olyannak, ami indoka lett

volna annak, hogy én nem szavaztam rá, de a
közönséggel, a széles közönséggel szerintem
nem találta meg a kapcsolatot. Rendezői képes-
ségeit elismerem, de úgy gondolom, igazgató-
nak nem alkalmas, a társulatával, az embereivel
nem úgy bánik, ahogy azt kellene. Sok művésszel
beszéltem, akik boldogtalanok az ő színházában.
Es sok olyan telefont kaptam, hogy nagyon jó,
hogy az eredeti és mozdíthatatlan leosztások
végre mozdulni látszanak, és nagyon jó, ha ezt a
színházat nem Székely kapja újra meg. Az első
ülésen Babarczy megnyilvánulásából is az derült
ki, hogy ragaszkodni kell Székelyhez, de ő na-
gyon rosszul képviselte ezt, és Székely szereplé-
sén kívül az övé is elriasztott jó néhány képviselőt
Székely mellől. Az én véleményem egyébként
nem ott, az ülésen alakult ki, hanem már előtte.
De ott is láttam, hogy ezek ugyanolyan gőgösek,
mint régen, és én ezt már régen sem szerettem."

A második pályázati fordulóban hét pályázat
érkezett. Az újak között szerepelt - Kozák Andrásé
és Kalmár Tiboré mellett - Márta Istváné is (ő az
első fordulóban még a szakmai kuratórium tagja
volt), aki két évig volt az Új Színház zenei
vezetője, és Ács Jánossal, Székely Gábor addigi
főrendezőjével közösen pályázott. Körmendy azt
mondta: ő megdöbbent azon, hogy hét pályázat
érkezett, mert azt hitte, ugyanaz a négy ember
fog ismét pályázni. Ezen meg én döbbentem
meg, hiszen úgy tudtam, Körmendyt egyáltalán
nem lepte meg, hogy legalább egy új pályamű is
érkezett. Mire ő azt mondta, hogy Márta felhívta
őt, és megkérdezte, ha pályázik, van-e esélye.
Erre ő azt felelte - bár nyilván fogalma sem volt
arról, hogy Márta milyen pályázatot írhat-, hogy
van.

Ezen a kuratóriumi ülésen nem vett részt
Nánay István, akit pedig az önkormányzat kért fel
szakértőnek. Lemondását és annak indokait le-
vélben közölte az érintettekkel - a levelet mellé-
kelten közöljük -, de nem túlzás azt mondani,
hogy az epizód fölött szinte szó nélkül tért napi-
rendre mindenki. A kuratóriumban Márta István
helyét Csengery Adrienne foglalta el - később a
bizottsági ülésen ő volt hivatva képviselni a ku-
ratórium döntését. Radnóti Zsuzsa helyére Iglódi
Istvánt kérték fel. Fuchs Lívia nem volt jelen.

A vélemény most is ugyanaz: Székely Gábor.
Kilenc nullás szavazati aránnyal - és ha Lőrincz
Katalin levélben közölt szavazatát, valamint
Nánay István szintén írásba foglalt véleményét is
hozzászámítjuk: tizenegy nulla. Es ekkor
Körmendy hosszas győzködésbe fog, hogy a
szakma egy második nevet is tegyen a Székelyé
mellé, akár ezzel a bizonyos „nullás" szavazati
aránnyal is, és teljesen mindegy, milyen kom-
mentárral, csak két név legyen: „hozzák döntési
helyzetbe a bizottságot." Feltéve, de-ami engem
illet - meg nem engedve, hogy Körmendy szán-
déka itt még nem evidensen az volt, hogy Márta
István igazgatói kinevezését megkönnyítse, hát-
só, esetleg felsőbb parancsot kell sejtenünk a
manipuláció mögé. Hiszen könnyen elképzelhető,
hogy a botrányos első forduló után úgy határoz a
főváros kulturális vezetése - és nem a bizottság -
, hogy elég volt a Székely körüli botrányból és
magából Székelyből is. Erre némely, több mint
ráutaló megfogalmazásokat a bizottság egyes
tagjaitól is hallottam; maga Körmendy például
hivatali kötelességének megfelelően tájékoztatta
Demszky Gábort az ügyek állásáról; szerettem
volna megtudni, mit szólt ő ehhez; a

szimpátia, antipátia, elfogultság is szerepet játszhat benne, tulajdon-
képpen a teljesíthetetlenig lehet emelni az igényeket, és ezzel szemé-
lyeket, társulatokat, elképzeléseket lehet megakadályozni, vagy nem
engedni, hogy kifussa magát, és bizonyító erejűvé váljon.

Szeretném elmondani még, hogy a pályázatban nem írtam le egy
életveszélyesen nehéz, fontos és fenyegető tényt, ezt most szeretném
korrigálni. Körülbelül háromnegyed éve a tudomásunkra jutott, hogy a
színház hátsó udvarában, ahol a színházi bejárat van, ahol minden
díszletet behordunk, a kerületi rendezési terv alapján egy mélygarázst
építenek; amíg az meg nem épül, addig a színház nem tud működni. A
későbbiekben pedig egy díszudvart és egy dombot terveznek a színházi
kapu elé; ha ez így marad, akkor ugyancsak nem fog tudni működni a
színház. A szolgalmi út még mindig nincs bejegyezve, ez is ellehetet-
leníti a színházat. Ezt én háromnegyed évvel ezelőtt a kerületnek, a
főpolgármester úrnak, az ügyosztálynak is megírtam, azóta sehonnan
nem jött semmi visszajelzés. Most, hogy megszületett az a terézvárosi
döntés, hogy szálloda lesz a balettintézet helyén, ez az igény még
logikusabbnak tűnik, tehát még fenyegetőbb a veszély.

Egy tényt szeretnék pontosítani a színház látogatottságával kapcso-
latban. Minden számítás sok csalással járhat, ezért egy bővített mon-
datban szeretném ezt elmondani, nem szószátyárkodnék. A pályázat

ban benne van, hogy a színpad láthatása milyen nehéz, hiszen igazából
egy öt méter oldalú háromszögnyi terület látszik mindenhonnan a néző-
téren. Ezért sokféle megoldással próbálkozunk: a színpad előrehozásával,
a nézőtéren keresztüljárással, szabadabb mozgással. Igy az előadások egy
részének nem 355 fős nézőtere van, hanem az összes előadást tekintve
330 fővel tudunk számolni átlagban. A hároméves átlag, a fizető nézőket
tekintve 76,8 százalék. Hogy ez jó vagy rossz, nem tudom. A tényleges
nézőké - hiszen a színház beindításakor sok mindent megpróbáltunk,
ötvenforintos jeggyel is behozni nézőket, és ha van hely, az utolsó pillanat-
ban névleges összegért is-, így számítva az elmúlt három év látogatottsága
90,39 százalék. Az idei átlag: fizető 89 százalék, az összes 95,5 százalék.
Nem sokat játszottunk még, ha éves diagramban néznénk, ez erőteljes
növekedést mutat. Most éppen annyira optimális, hogy nem vagyok
biztos benne, hogy hosszú távon így marad.

Körmendy: Szeretném mondani Gábor, hogy egy kicsit rövidebbre
kéne, nem azt mondom, hogy fejezd be...

Székely: Hát akkor... parancsolj.
Körmendy: Akkor befejezted? Akkor megpróbálok válaszolni azokra a

kérdésekre, amikre tudok. Aztán átadom a szót Róna úrnak, az
ügyosztály vezetőjének. Rögtön mondom, melyek azok, amikre nem
tudok válaszolni. A szolgalmi úttal és a kerületi rendezési tervvel



sajtótitkárság vezetője állítólag feljegyezte, hogy
keresném a főpolgármestert, ígérte, hogy
visszahív- igaz, nem akartam lediktálni a kérdé-
seimet. Az állampolgári fogadóórát pedig a
nyomdai terminusok nem engedik kivárni. Meg-
kérdeztem volna azt is, igaz-e, amit többen is
tudni vélnek: beszélt-e Demszky Gábor Székely
Gáborról és az Új Színházról Magyar Bálint kul-
turális miniszterrel, s ha igen, mit. Normális
demokráciában milyen nagyon helyénvaló lenne
az ilyesmi, hát persze hogy egyeztetni kell, csak
azt tudhatnánk, hogy mit és hogyan. Es főleg:
miért.

Amint megkaptad a kuratóriumtól Márta
nevét, tudtad, hogy mostantól te Mártáért lob-
byzol? - kérdezem Körmendy Ferenctől.

 Csak azt tudtam, hogy mindenképpen igaz-
gató kell. Ha Márta nem indul, talán eredménye-
sen tudtunk volna Székely mellett zsarolással
lobbyzni, mert az világos volt, hogy a másik öt
jelölt nem kell. Es hidd el, hogy Demszkytől - ez
egy ilyen párt - nem kaptam iniciatívát.

 Beszélt-e Demszky és Magyar Bálint ebben
az ügyben?

 Nem tudom. Még azt is merem mondani,
hogy lehet, hogy beszélt. Nem tudom. Hozzám
ide nem jött le.

 Te a pártbéli felettesedet nem tájékoztattad
arról, hogy mi történt az előző ülésen? Demszky
ezt tőled nem tudta?

 Dehogynem. Egyrészt olvas újságot, más-
részt én is beszéltem Demszkyvel meg a kabinet-
irodával. Ha már ennyire pártvonalra tereled a
kérdést, elmondom, hogy az SZDSZ Székelyt
akarta igazgatónak.

 Az első fordulóban.

- A másodikban viszont az SZDSZ-nek nem
volt véleménye. Illetve legfeljebb annyi, hogy
kerülni kell a botrányt, legyen igazgató."

Tehát: az első fordulóban az SZDSZ még akar-
ta Székelyt, úgy, ahogy azt fentebb megmutatni
próbáltam - tehát hogy szabad legyen megsér-
teni a szavazásnál a pártfegyelmet -, a második
fordulóban már nem. Viszont azt akarta, hogy ne
legyen botrány, márpedig botrány akkor nem
lesz, ha a bizottság a kuratórium által továbbkül-
dött nevekből választ-és nem Székelyt választja.
Legyen végre igazgató: ez ugyanezt jelenti. Az
SZDSZ a második fordulóban tehát Márta Istvánt
támogatta.

Egy szó, mint száz: a kuratórium végül - az
egyetlen Babarczy László kivételével, aki végig
kitartott amellett, hogy a kuratórium ne „segítse
ki" a bizottságot a második névvel - beadta a
derekát, hozzábiggyesztette azt a bizonyos má-
sodik nevet a listához, mondván: Márta István
pályázata szakmailag végül is értékelhető. Ellen-
tétben a többiekével, reális koncepciót tartalmaz,
legfeljebb a benne foglaltak nem jelentenek alter-
natívát Székely színházához képest, fejtette ki az
ülésen Zsámbéki Gábor.

Hozzátenném, hogy ez a kontextus szinte
azonnal kikopott az állítás mögül, s a bizottsági
tagok legtöbbje később úgy fogalmazott, hogy
hiszen a kuratórium is két embert javasolt.

A második kuratóriumi ülésen részt vett né-
hány bizottsági tag is. Németh Erzsébet: „Örülök,
hogy elmentem arra a kuratóriumi ülésre, mert
az utána levő beszélgetések meg az, amit a bi-
zottság színházhoz közel álló tagjaitól hallottam,
azok azért megingattak abban, hogy ez a színház
csak és kizárólag Székelyé lehet. Az én dönté-

semben tehát az a fajta érzékelhető szakmai bi-
zonytalanság játszott döntő szerepet, amely per-
sze nyilvánosan, kifelé még nem nyilvánult meg."

Sasvári Szilárd Fidesz-képviselőtől azt kér-
deztem, vajon automatikus-e, hogy az ellenzék a
koalícióval szemben szavazzon, még ilyen szak-
mai, személyi ügyekben is.

„- Amilyen ez a koalíció, igen. Persze hozzá
kell tennem, hogy az önkormányzati és az orszá-
gos politika alapvetően különbözik. Az önkor-
mányzatban az »ügy« a fontosabb.
 Érdekli-e a pályázó pártszimpátiája?
 Nem, csak abban az esetben, ha az illető

kifejezetten pártpolitikus. Az érdekel, hogy min-
den polgár találja meg a neki megfelelő színházi
stílust.
 Elégedett ezzel a döntéssel?
 Akkor lennék elégedett, ha Budapest kultu-

rális vezetése legalább rendelkezne a főváros
színházi koncepciójával. Ennek ismertnek és el-
fogadhatónak kell lennie mind a szakma, mind a
kultúrát szerető ember számára- és ennek kere-
tén belül kellett volna a döntést meghozni. Ebből a
szempontból értékelhető mind Székely eddigi
munkája, mind a többi pályázóé. A kulturális
bizottság elé már csak két nevet terjesztettek
be...
 Azért, mert...
 Mindegy, miért. Ez a szakmai kuratórium

felelőssége."
„- A második forduló előtt te még Székelyt

akartad igazgatónak? - kérdeztem Körmendy
Ferenctől.
 Az első forduló után ez már nagyon nehéz

lett volna. kizárt.

kapcsolatos kérdésekre, bár rendkívül fontos kérdések ezek. Nem
igazán tudok válaszolni a nézőszámmal kapcsolatos kérdésekre sem,
mégpedig azért nem, mert miközben megválaszolom, hogy ki és miért
változtatta meg a számokat... a kulturális bizottság változtatta meg,
emelte meg az előadásszámot, és ennek megfelelően a nézőszámot.
Azt hiszem, hogy a kulturális bizottságnak ehhez joga van: kevesellte
az Új Színház előadásszámát, és a nézőszámot ehhez indexálta. Meg-
kérdezném, hogy a nézőtér EXPO-pénzből való átépítése után mennyi
lett a nagyszínház székszáma, mert azt nem tudom.

Székely: 355.
Körmendy: Nem biztos, hogy minden képviselőtársam tudja, hogy a

stúdióban és a nagyszínpadon egyszerre nem lehet játszani, és ez
abszurd helyzetet okoz, mert ha a stúdióban előadás van hetven-nyolc-
van ember előtt, akkora nagyszínház háromszázvalahány fős tere üres.
Azt hiszem, hogy 220-as átlagos telítettség nem teljesíthetetlen. Es úgy
veszem észre, te sem tartottad ezt teljesíthetetlennek.

Székely: Nem is ez volt a kérdésem. Hanem az, hogy a bizottság
miért változtatta meg a saját kiírását a pályázat lejárta előtt néhány
nappal. Nem a jogszerűségét vitattam, hanem az okát kérdeztem.

Körmendy: Az az oka, hogy a pályázati dokumentációt később
hagytuk jóvá, minta kiírást. Ami a funkcióváltást illeti: a művészszínház

kifejezés mindenhonnan kikerült, éppen definíciós problémák miatt, ez
képlékeny és ingoványos talaj. Arról tudok még, hogy több helyre
kiment egy koncepcionális igényű anyag, és az egyikben, egy köztes
munkaanyagban az Új Színház funkcióváltásáról esik szó. De ez egy
olyan anyag volt, amit sem Schiffer úr, sem éri nem láttamoztunk, végső
formájában éppen ma fogjuk tárgyalni, és abban nem szerepel ez a
szerencsétlen megfogalmazás.

Babarczy László: Tulajdonképpen én felelős vagyok azért, hogy ilyen
típusú szerződések születnek. A kaposvári önkormányzat és az én
találmányom, hogy az igazgató és az önkormányzat viszonyát egy
korrekt, körülhatárolt alapra kell helyezni. Ebből született egy
szerződés Kaposváron, aminek az alapján én megkötöttem az igaz-
gatói szerződésem, és ennek alapján, némi módosítással készült el a
fővárosé. Egyébként azt tudom mondani, hogy igenis, joga van
kérdezni a színházigazgatónak; itt egy olyan viszonyról van szó,
amiben ő vállal valamit, és önök is vállalnak valamit. Es a feltételek
tisztázása mind a két félnek egyenlően joga. Nem tiszteletlenség,
hanem közérdek, hogy tisztázva legyenek bizonyos alapvető kérdések.
Azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatnak egy színházzal mik a
koncepcionális tervei, és miért változik ez meg, igenis joga van
kérdezni.



Vérnász (1996)

- A második fordulóban viszont már volt két
neved, mert kihajtottad a kuratóriumból.

 Azt én nem a magam nevében, hanem a
bizottság elnökeként tettem, a szlogen meg az
volt, szerintem jól hangzó és tartalmas, hogy
hozzák döntési helyzetbe a bizottságot.

 Könnyű volt kiverni belőlük a második ne-
vet?

- Nagyon nehéz volt. De elmagyaráztam. Na-
gyon felszínes volt a kuratórium munkája. Nekem
ne szakmázzatok, ha egyszer arra nem vették a
fáradságot, hogy értékeljék a pályázatokat. Nem,
egy zseni van, a Székely, a többi hülye. Ennyi volt a
szakmai elemzés. A második ülésen egyedül
Zsámbéki adott tételes elemzést. (De hiszen ő tagja
volt a kuratóriumnak. - Cs. J.) Komolyan vette,
végigment mindegyiken. Én Márta nevét ki nem
ejtettem a számon, csak azt mondtam, hogy
legalább két jelölt kell. Es Mácsai egy
szimbólummal élt; azt mondta, hogy a fagyökér
megpróbálta szétrepeszteni a követ az első
fordulóban, és ez nem vált be, most lehet, hogy

lvanov (1996)



a gyökérnek meg kell próbálni megkerülni a kö-
vet, gondoljuk át, amit Körmendy mond...

- Miután megvolt a második név, a koalíciós
egyeztetésen már nem Székely neve szerepelt.

- Figyelj, teljesen egyértelmű volt, hogy Szé-
kely eljátszotta a sanszait. Ez számtani kérdés,
nem esztétikai."

Ha Körmendy szerint ez így volt, akkor nyil-
vánvaló, hogy az ő jelöltje ettől kezdve csakis
Márta lehetett. Hiszen nem tételezhetjük fel, hogy
éppen ő olyan személyt akart volna, akit a kura-
tórium nem ajánlott. Nem tudom, hogy Körmendy
döntése szuverén-e, avagy bírja a felsőbbség
jóváhagyását, de fentebb ezt próbáltam meg
logikailag kideríteni.

Es akkor jöhetett a második bizottsági ülés.

A döntés

A bizottsági ülés előtti estén koalíciós egyeztetés
volt - mint rendesen. A bizottság koalíciós tagjai
közül ugyan többen állítják, hogy ekkor nem
állapodtak meg névben - ezt az állítást én a
pártfegyelem körébe tartozónak tekintem. Szol-
noki Vera bizottsági tag: „Természetesen megál-

A világjobbító (1996)

lapodtunk abban, hogy a koalíció Márta Pistára
szavaz. Es mivel én ott is elmondtam, hogy én
mindenképpen Székelyre adom a szavazatomat,
a többieknek igencsak szigorúan be kellett tarta-
niuk ezt a megállapodást."

A szakmai kuratórium véleményét az ülésen
hivatalosan Csengery Adrienne képviselte - s
hogy teljesen egyedül volt jelen a testületből,
azon ő maga is meglepődött. E tényre persze a

Hamlet (1996)

bizottság többtagja is felkapta a fejét. Körmendy:
„Ott van az emlékeztetőben, hogy megkértem a
kuratóriumot, minél többen jöjjenek el. Fölhívo-
gattam őket. Gyáván kivonultak. Előző éjjel tíz
órakor felhívott Mácsai, ő volta legőszintébb, és



elmondta, hogy értsd meg, én nem tehetem meg,
hogy odamegyek. Hát ilyen szakmában bízzon a
politikus-döntéshozó? Amelyik nem vívja végig a
harcait?"

Igen... Ott kellett volna lenni minél több ku-
ratóriumi tagnak. Akkor is, ha esetleg éppen
annyit tudtak az ügy állásáról, mint az olvasó
most - tehát hogy Székelynek nincs esélye -,
akkor is ott kellett volna lenni, és szóval, és
tartással súlyosan és határozottan képviselni a
szakmai testület véleményét, nem hagyni az
egészet az egyetlen Csengery Adrienne-re.
Nehezebbé, de legalább kényelmetlenebbé
kellett volna tenni a bizottsági tagok szavazását.

Mácsai Pál: „A kuratórium ülésén elmondtam
a véleményemet, amely egyértelműen úgy szólt,
hogy Székely Gábort tartom alkalmasnak az Új
Színház igazgatására. De el kell ismerni, hogy
szakmailag Márta István pályázata is értékelhető
volt. A bizottsági ülésre pedig azért nem mentem
el, mert valóban nem tehettem meg. Én ugyanis
nem színházigazgató vagyok, hanem színész és
rendező, aki alkalomadtán együtt dolgozik egyik-

másik pályázóval, tehát egy nem szakmai nyilvá-
nosság előtt nem nyilatkozom róluk. A feladatom
az volt, hogy a kuratórium tagjaként értékeljem a
pályázatokat - ezt becsülettel elvégeztem. De
egyébként nem telefonálgattam (a Körmendynek
szóló lemondó telefont kivéve), nem nyilatkoztam
másképp senkinek - egyáltalán: az ülésen kívül
senkinek nem nyilatkoztam sehogy sem. Es
nagyon rossz véleményem van azokról, akik ezt
tették."

Az első bizottsági ülésen Mácsai egyébként
jelen volt, föl is szólalt, határozottan képviselte
Székely melletti véleményét. Felteszem, hogy ak-
kor még látott esélyt arra, hogy „normális" me-
netben folynak majd a dolgok. A második előtt
már semmi esélyt nem láthatott erre - mert nem
is volt. Akkor is: neki is ott kellett volna lennie.
Mint mindenkinek, aki komolyan gondolta a ku-
ratórium ülésén kimondott szavazatát.

Csengery Adrienne: „A kuratóriumban teljes
volt az egyetértés. Es amikor Körmendy unszo-
lására még egy nevet beterjesztettünk, én is azt
mondtam, hogy egyedül a Márta Istvánét tudom

még szakmailag elfogadni. Azt ugyanis tényleg jó
pályázatnak tartottam, meg is szavaztam volna
igazgatónak bárhová, csak Székely helyére nem.

Hallottam mindenfélét az első bizottsági ülés-
ről, de azon nem voltam jelen. A kuratórium
megbízását, hogy én képviseljem a véleményét a
második bizottsági ülésen, már csak azért sem
esett nehezemre vállalni, mert egybeesett az én
véleményemmel. Székely Gábort személyesen
nem is ismertem, de színházának régóta nagy
híve vagyok, művészetét régóta nagyra értéke-
lem. Az ülésről pedig lesújtó véleményem van.
Meg voltam lepve, hogy Székely Gábor egyálta-
lán eljött, és kitette magát ennek a megalázó
procedúrának, hiszen őt harmincéves szakmai
múlt legitimálja, ő a magyar színházművészet
meghatározó egyénisége, hogy jön bármilyen
testület ahhoz, hogy őt ilyen megalázó helyzetbe
hozza. Hiszen már látszott, hogy az egész le van
játszva, és mégis kitették őt ennek. Hadd ne
nyilvánítsak véleményt a bizottság munkájáról...
Én szégyellem magam nagyon azért, ami tör-
tént."

BUDAPEST FŐVÁROSI KŐZGYŰLÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA
Körmendy Ferenc elnök úrnak
1997. december 22.

Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Feri!

Megkaptam megtisztelő felkéréseteket, hogy vegyek részt annak a
döntést előkészítő szakértői testületnek a munkájában, amelynek fel-
adata az Új Színház igazgatói posztjára ismét kiírt pályázat pályamun-
káinak értékelése.

Hosszú vívódás után azonban arra az elhatározásra jutottam, hogy e
felkérésnek nem tudok eleget tenni. Úgy gondolom, hogy többéves
együttműködésünk után döntésemet meg kell indokolnom. Elhatáro-
zásomat két tényező befolyásolta: az egyik konkrétan az új színházi
pályázathoz kapcsolódik, a másik általánosabb érvényű.

Az első pályázati kiírás értékelésekor a szakértői testület űlésén már
kifejtettem: az egyedüli lehetséges megoldásnak Székely Gábor igaz-
gatói megbízatásának megújítását tartom. Köztudott: nemcsak én vol-
tam ezen a véleményen, hanem a testület többi tagja is. A magam
véleményét csak ismételni tudom: a magyar színházi élet kimagasló
tehetségű és formátumú alkotójáról van szó, akinek munkássága a
múltban is, az Új Színház időszakában is színháztörténeti jelentőségű.
Olyan időszakban kapott színházat, amikor a kultúra egésze s ezen belül
a színház is kényszerűen defenzívába szorult, az állami mecenatúra
gyöngült, a kultúrafogyasztás trendjei átalakulóban vannak. Egy olyan
épületet vett át, amely két évtizeden át a gyerek- és ifjúsági színház
hajléka volt, ezáltal a közönség tudatában ez a profil rögzült. (Bár az
Arany János Színház utolsó évadaiban határozott kísérlettörtént annak
érdekében, hogy ez a beskatulyázódás oldódjék, akkor csupán a váltás
kezdeti lépései történhettek meg.) Egy új színház kialakítása, stílusának,
profiljának megszilárdulása, image-ének, közönségének megtalálása
hosszú folyamat, mindenképpen hosszabb, mint az a három év, ame-
lyet - úgy tűnik - az Önkormányzat mint türelmi időt elképzel. (Csak

emlékeztetőül: sem a Katona József Színház, sem a Radnóti - hogy a
másik két „művész"-színházra utaljak - nem volt még a harmadik
szezonjában az, amivé aztán fejlődött!)

Mindezek magyarázhatják, ha netán az Új Színház a fenntartók
elvárásainak nem minden paraméterét teljesítette maradéktalanul.
Mindazonáltal a színház számos kiváló előadást produkált, útjára indí-
tott két tehetséges pályakezdő rendezőt, az első évad kifejezetten
izgalmas volt, s a másodikban tapasztalt átmeneti megtorpanás után
ez utóbbi szezon megint igen ígéretesnek mutatkozott.

Feri, gyakran hivatkozol arra, hogy egy művészeti intézménynek
egyszerre három feladatot kell teljesítenie: nívós művészi teljesítményt
nyújtson, legyen közönsége, és működése feleljen meg a gazdaságos-
ság elvárható követelményeinek. Az első kettőről tudok felelősen nyi-
latkozni: az előadások többsége kifejezetten jó, a színház átlagos mű-
vészi színvonala semmivel nem rosszabb, mint az ellenpéldaként gyak-
ran emlegetett Katona József Színházé, s mivel én a legtöbb produkciót
többször látom, bizonyíthatom, a látogatottsággal, a közönségfogad-
tatással sincs probléma. S úgy tudom, ez a színház nem tartozik azon
színházak közé, amelyek pénzügyileg sorozatosan pirosba futottak.

Az első pályázat kulturális bizottsági tárgyalásán aztán olyan esemé-
nyeknek voltam tanúja, amelyek már akkor erősen elbizonytalanítottak:
kell-e, szabad-e azok után részt vennem egy szakértői testület munká-
jában, ha a döntést hozók alapjaiban kérdőjelezik meg e testület szak-
értelmét és kompetenciáját. Hiszen a szakértői testület javaslatával
szemben - miszerint a pályázók közül csak és kizárólag Székely Gábor
pályázatát tartják elfogadhatónak - a bizottság minden pályázót behí-
vott, meghallgatott, s mindőjük pályázatáról szavazott. Természetesen
joga van így dönteni a Kulturális Bizottságnak, s nem a határozat
jogszerűségét vagy jogszerűtlenségét firtatom, hanem azt a kérdést
teszem fel: van-e értelme egyáltalán a szakértői testület létének? S ez
már átvezet döntésem indoklásának általános érvényű összetevőihez.

Ugyanis alapvető problémának tartom, hogy a Kulturális Bizottság
különböző képzettségű, elkötelezettségű tagjainak a kulturális életet
érintő minden kérdésben egyenlő szakértelmet és felkészültséget fel-



A második bizottsági ülés is zártra sikerült -
ezúttal Márta István akarta megvédeni személyi-
ségi jogait a nyilvánosságtól. Többen - még a
bizottsági tagok közül is néhányan - ezt Székely
mellettigesztusnak értelmezték (s az immár szo-
kásos értékelési koreográfiában egy jó pont alig-
hanem járt is érte Mártának), mondván: nem
akarta, hogy a Székely ellen szóló érvek nyilvá-
nosságot kapjanak. Erre Márta István nekem azt
mondta: „egy frászt." Majd hozzáfűzte: attól tar-
tott, hogy a Cserhalmi-féle aláírásgyűjtés kap-
csán esetleg neveket fognak majd egymásnak
ordibálni Cserhalmival, és ezt nem óhajtotta vol-
na a nyilvánosság előtt tenni. De aztán erre nem
került sor.

(A Cserhalmi-féle aláírásgyűjtést több bizott-
sági tag is szemrehányóan emlegette fel Szé-
kellyel szemben. Az történt ugyanis, hogy amikor
kiderült, hogy a második fordulóban -Ács János
főrendező személyében - színházon belüli pályázó
is lesz, akkor Cserhalmi György a társulat
Székely iránti támogatását kifejező aláírásokat
toborzott. Jó sokat. Márta István vitatta a mód-

szer tisztességességét, az aláírók elköteleződésé-
nek önkéntességét, illetve valódi értékét. Holl István
később - Székely sajtókonferenciáján, majd a tele-
vízióban is - kikérte magának Márta minősítéseit,
miszerint a színészek kiszolgáltatott helyzetük okán
kényszerhelyzetben cselekednek.)

A második bizottsági ülésen ismét sor került az
összes pályázó meghallgatására - ezúttal Ritterné
Vajta Mária javaslatára, de a szocialisták
kedvére. (Emlékszünk: nekik ez kapóra jött Pé-
csi-ügyben.) Vajta Mária persze nem nekik akart
szívességet tenni, amikor ezt a javaslatot elfo-
gadtatta (Körmendyn kívül ezúttal Hidy Péter is
ellene szavazott), hanem ellenzéki mivoltának
megfelelően cselekedett. „Az ellenzék Görgeyt
akarta", mondták többen is. Aki „végigkampá-
nyolta" a bizottságot, mondták ezt is többen, de
Körmendy még azt is hozzáfűzte, hogy valaki
megkérdezte Ritternétől, miért pártolják Görgeyt,
mire ő állítólag azt válaszolta volna, hogy azért,
mert ő volt az egyetlen, aki őket szépen
megkereste. Persze nem ő volt az egyetlen, ezt
is többen mondták.

Tehát ismét volt meghallgatás. De számított-e
még valamit?

Németh Erzsébet: ,,- Nem volt fölösleges, még
függött tőle a döntés."

Burger András: „ - A második fordulóban szí-
vem szerint Székely Gáborra szerettem volna
szavazni, eszem szerint Márta Pistára szavaz-
tam."

Geberle Erzsébet: „- Én emberileg rettenetesen
szánom őt, szeretem az ő színházát, ismerem is.
Emlékszel, hogyan kezdte Székely Gábor a
beszédét az Új Színházban? Hogy meg kell
szólalnia, mert más nem szólal meg. Hát ez
mindent elmondott. A szakma elengedte Székely
Gábort, és ezért érezte úgy a bizottság, hogy ezt
megteheti."

Hidy Péter: Még mindig benne lettem volna
Székelyben, de már nem lehetett megvédeni. Ott
már nem lehetett nem a Mártára szavazni."

Ha figyelmesen olvassuk a négy koalíciós
képviselő fenti szavait, kiderül belőlük, hogy ek-
kor már erősen működött a pártfegyelem; attól a -
nyilván megint „jól hangzó és tartalmas" -

tételező módon kelljen dönteniük. Nem a bizottsági tagok etikai tiszta-
ságát vonom kétségbe, hiszen fel kell tételeznem, hogy mindőjük
legjobb meggyőződése szerint szavaz a különböző döntési helyzetek-
ben. De lehetetlennek tartom, hogy mindenki mindenhez értsen. Éppen
azért építették be a döntés-előkészítő-döntési mechanizmusba a szak-
értői testületet, hogy az a Kulturális Bizottság segítségére legyen, annak
döntéseihez a szakmai hátteret biztosítsa. De ha erre a testületre nem
támaszkodik a bizottság, akkor mi alapján tudnak szavazni? A jelöltek
meggyőző vagy kevésbé meggyőző fellépése alapján? Szimpátia alap-
ján? Politikai megfontolások alapján? A frakciófegyelem betartása
alapján? Ugyanis érdemi vitára, a jelöltek által vállalt kötelezettségek,
ígérvények valódi megtárgyalására, a szakértői testület javaslatainak
mérlegelésére nemigen emlékszem, pedig jó néhány bizottsági ülésen
részt vettem mint a szakértői testület delegáltja.

A legutóbbi, öt színházigazgatói pályázatáról döntő ülésen is a
jelölteket meghallgatták, és szavaztak. Három esetben ellenjelölt sem
volt, így hát mérlegelni sem kellett, s ahol több jelöltet javasolt a
szakértői testület, ott sem alakult ki érdemi beszélgetés a bizottsági
tagok között, a meghallgatást követően azonnal voksoltak. Ahol nem
így történt, az az Új Színház pályázata volt, ugyanis ez többszörösen
kényes üggyé vált. Egyrészt a pályázók egyike-másika nyílt vagy kevésbé
nyílt párttámogatottságot élvezett, másrészt Székely Gábor nem a
bizottsági tagok kérdéseire válaszolt, hanem ő kérdezett. Felrúgta a
protokollt! Lépése nem volt taktikus, sőt a szakértői testület jelen lévő
tagjai sem mindig taktikusan szóltak - mindez a bizottsági tagok egy
részét kifejezetten sértette.

Bonyolult ügy! Csaknem olyan, mint néhány évvel ezelőtt a Művész
Színház utód színházáról való szavazás volt, amikor a szakértői testület
javaslatával ellentétesen döntött a bizottság, hogy aztán hamarosan
kénytelen legyen döntését korrigálni. Kínos procedúra volt, hasonlatos
ahhoz, ahogyan lebonyolították az Arany János Színházból Új Színházzá
váltás folyamatát, vagy ahogy az Önkormányzat megszegte adott
szavát a Tivoli Színház ügyében éppen úgy, minta gyerekszínházi alap
létrehozásában...

Ezen - több mint szimptomatikus - esetek alapján teszem fel tehát
újra meg újra a kérdést: mire kell a szakmai testület? Nem farizeusság-e
a szakmára mutogatva azt hangsúlyozni, hogy szakmai kérdésekben a
szakmának van elsődleges szava, ha döntéskor a szakmai érveket épp
ott és akkor nem hallgatják meg, nem értékelik és vitatják meg, ahol s
amikor erre a legnagyobb szükség van, mert valódi döntési helyzet
lenne?

S ha ez így van - s miért lenne most másképp, mint legutóbb volt -,
akkor ehhez az áldemokratikus szavazósdihoz én nem akarok
asszisztálni. Ma sem tudnék másra voksolni, mint tettem az első
esetben. Akkori véleményemet az újabb pályázók dolgozata vagy a
régiek átigazított előterjesztése sem változtatja meg.

Magyar Bálint az új Nemzeti Színház igazgatói pályázatának esélye-
iről szólván kijelentette: nehéz helyzetben vagyunk, mert nekünk nincs
Laurence Olivier-nk, mint ahogy annak idején az angoloknak a Nemzeti
Színházuk építésekor volt egy kétséget kizáró, egyedüli jelöltjük. Ne-
künk viszont van Székely Gáborunk, aki nem pályázott a Nemzeti
Színház élére, de pályázott az eddigi színházára. Nem tragédia, ha nem
ő nyeri el ismét az igazgatói posztot, de a főváros kulturális vezetői
nehezen tudnak majd elszámolni választóik s az utókor előtt, ha e
műfajban oly kevés karizmatikus személyiségek egyik leghitelesebbjé-
től (alkotójától) vonnák meg a műhelyteremtés lehetőségét.

S mivel úgy látom, hogy véleményem nem oszt, nem szoroz a
végeredmény kialakulásában, kérem, fogadd el, fogadjátok el a szak-
értői testületi tagságról való lemondásomat.

Üdvözlettel

Nánay István

P. S. Kérem, hogy levelemet teljes terjedelmében olvasd fel a szakértő
testület, illetve a Kulturális Bizottság ülésén.



Megváltás (1997)

szlogentől vezéreltetve, hogy mindenképpen
igazgató kell, és Székely - mint Körmendy ide-
vágó megállapításaiból is tudjuk - már eljátszotta
a sanszait. Némi kétségem van ez utóbbi te-
kintetében, de csak a bizottsági tagok saját szán-
dékát illetően. Megengedem ugyanis, hogy töb-
büknek megfelelt volna Székely Gábor is... De
már tényleg el volt döntve.

„-Állítólag akkor Székely remekül szerepelt a
bizottság előtt...
 Ha először szerepelt volna úgy, nem lett

volna semmi baj. De már nem jöhetett be -
mondta Hidy Péter.

Ritterné Vajta Mária: - Azon a második meg-
hallgatáson Székely csodálatos volt. De már
mindegy volt. Szóval akkor olyan volt, mint ami-
lyen színházat csinál.

Kisfalvyné Ortutay Mária, Független Kisgaz-
dapárt: - A pályázatok oldaláról próbálnám meg-
világítani, miért kellett mennie Székelynek, akit
egy nagy formátumú színházi embernek tartok, és
nagyon is támogatom a színházát, mert tényleg
egy gyöngyszem, ezt le kell szögezni. De a mai
élet olyan kihívásokat tartalmaz, például a PR-
marketing terén, amelyekkel másként kell
megbirkózni, mint régen. Ez egy másik világ. Es
én azt gondoltam, hogy ő most megmutatta a
saját színházát, akkor most mutassa meg valaki,
aki mást akar, talán fiatalabb...
 Akkor te Alföldire szavaztál...
 Nem, Görgeyre, mert az tetszett; de a többi is,

az Alföldi, a Kozák, a Pécsi is, mindben volt jó
dolog..."

„ - A második bizottsági ülésen hogyan szere-
pelt Székely Gábor? - kérdezem Körmendy Fe-
rencet.
 Azt kell hogy mondjam, ugyanúgy, mint az

elsőn.
 Mások mást mondanak erről. Nem lehetsé-

ges, hogy néha ne csak a koalíció, hanem mind a
tizenhárom ember egyeztessen?
 Erre nincs példa. Ezt a várost egy koalíció

vezeti. Es ez azért van így (ti. hogy nem egyeztet
mind a tizenhárom ember - Cs. J.), mert az
ellenzéknek az az érdeke, hogy itt baj legyen, és ez
természetes, nem morális ügy.
 Ezzel azt állítod, hogy az ellenzékieknek sem

felelősségtudatuk, sem minőségérzékük, csak a
bajkeltés érdekli őket.
 Dehogy állítom."
„- Természetesen lehetne és kellene is tizen-

hármunknak egyeztetni. Képtelenség ilyesmiről

Január (1997)



Tréfa, szatíra, irónia... (1997)

a politikai konstelláció mentén gondolkodni és
szavazni - mondta Szolnoki Vera. - Hiszen igenis
volt olyan ellenzéki képviselő, aki szavazott volna
Székelyre."

Amikor a szavazásról érdeklődtem. Körmendy
ezt mondta: „Hét szavazat érkezett. Márta Pistára.
Nyolcan vagyunk. Egyedül Szolnoki Verának
engedtük meg, hogy Székelyre szavazzon. Tehát
a koalíciós egyeztetésen megállapodtunk, hogy a
Vera szavazhat a lelkiismerete szerint. De ha még
valaki, teszem azt, én szakmai vagy morális
okokból Székelyre szavazok. akkor Székelynek
két szavazata van, és nincsen igazgató, mert
Mártának csak hat."

Én nem kértem engedélyt arra, hogy Szé-
kelyre szavazhassak. Egyszerűen Székelyre sza-
vaztam, mert rá akartam szavazni. Tudtam, hogy
így is lesz elég szavazat Márta Pistára, tehát a
színháznak lesz igazgatója" - mondja Szolnoki
Vera.

„- Ha úgy láttad volna, hogy más is ingadozik,
tehát fennáll a veszély, hogy nem lesz meg Márta
hét szavazata, akkor hogyan szavazol?

- Nem tudom, az egy más helyzet lett volna,
akkor újra kellett volna gondolnom."

Figaro házassága (1997)



Budapest, 1998. február 16.
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL Demszky
Gábor főpolgármester úrnak

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A főváros kezelésében lévő színházak körül az utóbbi időben kialakult - anomáliáktól és botrányoktól sem
mentes-helyzet arra késztet bennünket, a SZÍNHÁZ szerkesztőit, hogy nyílt levélben forduljunk Önhöz.
Szeretnénk Önnel megosztani azokat az aggodalmakat és ellenérzéseket, amelyeket a főváros néhány
színházával - az Új Színházzal, a Művésszel, a Tháliával, az eredetileg a Bábszín-házhoz csatolt Tivolival
- kapcsolatos intézkedések keltettek bennünk. Együttgondolkodásra kérjük Ont olyan kérdésekben,
amelyek véleményünk szerint állásfoglalásra érettek, és meghatározhatják Budapest színházi jövőjét.

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy látjuk ugyan az erőfeszítést, amellyel az önkormányzat
igyekszik megőrizni a fővárosi színházi struktúra értékeit, de látunk ezzel ellentétes jelenségeket is.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy Budapest színházi élete minél sokrétűbb és színvonalasabb legyen.
Úgy gondoljuk azonban, hogy mindeddig nem sikerült kialakítani azt az egységes és következetes
koncepciót, amely egyértelműen tükrözné az önkormányzat elképzeléseit a kezelésében lévő színházak
fenntartásáról és finanszírozásáról, s amely szilárd alapját képezhetné a szakmai szervezetekkel folyta-
tott tárgyalásoknak. Úgy gondoljuk, elsősorban ez az oka azoknak a rögtönzéseknek, elhamarkodott és
szerencsétlen döntéseknek, amelyek az utóbbi időben viharokat keltettek, és többnyire negatív visszhangot
váltottak ki. Aggodalmunkat másodsorban a jelenlegi döntési mechanizmus, a színházvezetői kinevezésekre
vonatkozóan törvényileg előírt eljárások lélektelen, gépies, felelősség nélküli, manipulatív alkalmazása
indokolja.

Ami az első kérdést illeti, meggyőződésünk, hogy halaszthatatlan érdek meghatározni azoknak a
profiljuktól és karakterüktől függetlenül értékteremtő színházaknak a körét, amelyek méltó módon repre-
zentálhatják Budapest színházművészetét, és ezáltal joggal számíthatnak a főváros támogatására. Ez nem
csupán a jelenlegi épületekben éppen működő társulatok felmérését jelenti, hanem kezdeményező szerepet
kíván a strukturális és személyi feltételek kialakításában. Véleményünk szerint a főváros színházi életéért -
értelemszerűen a közönségért - felelős önkormányzati vezetés feladata megkeresni és helyzetbe hozni
azokat a színházi embereket, akik az értékorientált színházi struktúra kialakítására és működtetésére
hivatottak. Visszásnak találjuk színvonaltalan színházak - akár részleges - támogatását, nemkülönben a
passzivitást, amely a liberalizmus elve alapján nem kíván beavatkozni a szakmai önszerveződési folyama-
tokba, utat engedve ezáltal a befelé forduló tehetséggel szemben érvényesülő jól menedzselt középszernek,
magyarán a kontraszelekciónak.

Érvelésünkből következik, miért kifogásoljuk a színházvezetői kinevezések jelenlegi gyakorlatát. Úgy
látjuk, a képviseleti demokrácia és a pályázati előírás önmagában nem szavatolja az értékkiválasztás
pártatlanságát és szakszerűségét. Problematikusnak ítéljük, hogy a döntő szó a kinevezéseket illetően azé
a kulturális bizottságé, amely a dolgok természeténél fogva nem lehet szakmailag kompetens a hatáskörébe
tartozó számtalan kulturális döntés mindegyikében, ennek ellenére előfordul, hogy semmibe veszi a
döntéseit elősegíteni hivatott szakmai kuratórium mégoly egyértelmű ajánlatait is.

Szilárd meggyőződésünk, hogy ez hibás kör. Az önkormányzat tájékozott, a színházat jól ismerő szakmai
referenseinek dolga lenne, hogy széles körű konzultációval összehangolják az egyes színházak működtetési
elveit a színházvezetésre legalkalmasabb szakemberek kiválasztásával, és csak ezt követően kellene az adott
vezetői posztot elnyerni kívánókat végigfuttatni az elkerülhetetlennek látszó csatornákon (személy szerinti
fölkérés, nyílt pályázat, bizottságosdi). S a folyamat végén lennie kell egy reprezentatív személyiségnek - az
általános nemzetközi gyakorlat szerint ez a város kezelésében álló kulturális intézmények tevékenységét
átlátó főpolgármester -, aki a potenciális pályázati és pályázaton kívüli jelöltekkel egyenként találkozva, a
róluk kialakított konzultatív véleményeket összegezve és a sajátjáéval kiegészítve maga dönt a kinevezések-
ről, ezáltal mintegy személyes felelősséget is vállalva a döntésért.

Főpolgármester Úr! Szeretnénk hinni, hogy nincs kétsége nyílt levelünk szándékának tisztasága felől, és
osztozik velünk a fővárosi színházak jövőjéért érzett aggodalmunkban. Ebben a reményben szólítjuk föl nyílt
válaszra. Bízunk benne, hogy az általunk felvetett kérdések napirendre tűzése elvezet a jelenlegi nyugtalanító
helyzet tisztázásához és a problémák megoldásához.

Tisztelettel:

Koltai Tamás, Nánay István,
Szántó Judit, Csáki Judit, Bérczes László,

Sebők Magda, Korniss Péter

Ezúttal működött a koalíciós fegyelem... Persze
éppen ezért a világon semmi értelme azoknak a
fejtegetéseknek, amelyekkel a bizottság számos tagja
nyugtatja lelkiismeretét, miszerint „ha az arány
szorosabb lett volna, mondjuk, hét öt, akkor el kellene
gondolkodni". Hogy Körmendy egyik sikerült
megfogalmazását citáljam ide is: ez ekkor már
számtani, nem pedig esztétikai kérdés volt. A
koalícióból hét ember szavazott Mártára, egy
Székelyre. Az ellenzékből valószínűleg ketten
Görgeyre, egy ember Alföldire (esetleg fordítva: ketten
Alföldire, egy Görgeyre), egy bizottsági tag pedig -
László Miklós MDF-képviselő - senkire. Mint elmondta,
a kialakult helyzet elleni tiltakozásul nem szavazott,
amúgy pedig elismerően nyilatkozott Székely
színházáról.

Utójáték

„- Elégedett a döntéssel és a helyzettel? - kérdeztem

Burger Andrást.
- A döntéssel elégedett vagyok, a helyzettel nem.

A helyzettel azért nem, mert nincs koncepció,
amihez igazodva dönteni lehetne. Es az ember
úgy érezte, hogy a szakmai kuratóriumtól sem kap
tiszta képet, mert mások történnek nyilvánosan és
mások a színfalak mögött.

Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt színházért aggódó szakmabeliek!

Őszintén köszönöm levelüket. Köszönöm a bizal-
mat, köszönöm, hogy soraikkal megkerestek. Ki-
emelten fontos problémát írtak le, a jelen egyre
élesebben látszó fenyegetését, miszerint az üzleti
szféra magába szívhatja a kultúrát, a kultúra meg-
szokott tere egyre szűkül, egyre védtelenebb lesz.

Ez a tendencia tagadhatatlan akkor is, ha tud-
juk, hogy oly sokan küzdenek ellene és próbálják
ellensúlyozni. Munkával, támogatással, alapítvá-
nyok és alapok létrehozásával, pályázatok kiírá-
sával. Hogy a kultúra úgy legyen képes megvé-
deni magát az elüzletiesedéstől, hogy közben
megfelelhessen az átalakuló világ új kihívásainak
is.

Ezért dolgoznak sokan, s nagyon remélem,
hogy elhiszik, a mi munkánk is ezt célozza.
Higgyék el, szeretnénk több támogatást nyújtani,
szeretnénk megőrizni minden értékteremtő alko-
tást a legapróbbaktól a legnagyobbakig. Szeret-
nénk elismerni a magyar kulturális élet minden
jelentős egyéniségét, szeretnénk, ha a kultúra
még jobban virágozna Budapesten, ha egyre több
alkotás jöhetne létre. Szeretnénk, ha a színházi
élet ennél is sokszínűbb volna; igen fontosnak
gondoljuk a színházak megerősödését, a város
hagyományai is erre köteleznek, s az elmúlt évek-
ben erőnkhöz mérten sokan tettünk ezért.

Önök egy igazgatóváltás kapcsán tesznek fel
kérdéseket, s hivatkoznak számos más színházi



Tisztelt Miniszter Úr!

Életem során három színház igazgatója voltam, tanítottam a bukaresti főiskolán, és jelenleg is
rendezéssel foglalkozom. Dolgoztam több európai országban, Keleten és Nyugaton egyaránt,
többek között budapesti, valamint romániai magyar színházakban is. Két hónappal ezelőtt a
Kolozsvári Állami Magyar Színházban rendezett két előadásommal elnyertem a bukaresti Országos
Színházi Találkozón a legjobb rendezés díját.

Röviden bemutatkoztam, ugyanis kötelességemnek tartom pár sorban tudatni Önnel a
meglepetést, értetlenséget és aggodalmat, amit annak híre váltott ki belőlem, hogy Székely Gábor
urat eltávolították az Új Színház éléről. Székely urat sajnos nem ismerem személyesen, csupán
rendezéseit láttam Németországban, a budapesti Nemzeti Színházban, majd később a Katona
József Színházban, melynek igazgatója és lelke volt.

Azok után írok Önnek, hogy pár nappal ezelőtt megnéztem az Új Színházban az lvanov című
előadást, amely mind a rendezést, mind a díszletet és a színészek játékát tekintve számomra a magas
kultúra megnyilvánulása volt, amelyre olyan nagy szüksége van az Önök gyönyörű városának.

Függetlenül az általam ismert körülményektől súlyosnak találom Székely úr esetét, figyelembe
véve meghatározó művészi személyiségét és nem utolsósorban azt a képességét, amely méltóvá
teszi olyan kulturális intézmény vezetésére, mely egy halhatatlan művészet temploma: a színházé. A
színházé, ami fölött az Önök fővárosában az a veszély lebeg, hogy - kevés kivétellel - eluralkodik rajta
a kétes minőségű musicalek vagy a régmúlt ködéből előhalászott előadások áradata.

Remélve, hogy ez a pár sor nem kerüli el az Ön figyelmét, az Önét, aki a magyar kultúra élén áll és
képviseli azt, s bízva abban, hogy Székely úr egy hozzá méltó színházban újra lehetőséget kaphat,
Miniszter Úr, kérem, fogadja őszinte jókívánságaimat, tiszteletemet és nagyrabecsülésemet.

Vlad Mugur
Bruckner Str. 27. 81677, München-D

Budapest, 1998. január 28.

Vlad Mugur Bruckner
Str. 27. 81677
München-D

Tisztelt Művész Úr!

Köszönöm Székely Gábort méltató sorait,
melyekkel aggodalmát fejezi ki a közelmúlt-
ban lezajlott igazgatóváltással kapcsolatban.
Székely Gábort magam is kiváló mű-vésznek
tartom, s bízom benne, hogy még sok
sikeres, szép előadással ajándékozza meg
közönségét.

Az Új Színház igazgatói pályázatának el-
bírálása a Fővárosi Önkormányzat törvény
által előírt feladata és felelőssége. A fővárosi
színházak ígazgatói pályázatainak sorsába
beavatkozni miniszterként sem szándé-
komban, sem módomban nem áll.

Munkájához jó egészséget és sok sikert
kívánok.

Budapest, 1998. február 25.

Üdvözlettel:

Dr. Magyar Bálint

„botrányra és anomáliára" is. Vannak, akik számára
botrány, ami most történt, szívük joga saját szem-
pontjaik szerint ítélni. De lehet az is, hogy pusztán
átalakulásban van az egész magyar színházi élet.
Lehet, sőt biztos, hogy fájdalmas változások történ-
nek, nincs olyan változás, amely ne sértene valakit,
tudjuk, hogy minden választással valamit nem vá-
lasztunk, de ez a tény önmagában nem vezet el
hanyatláshoz. Közös feladatunk éppen az, hogy aktív
alkotói és ne passzív elszenvedői legyünk ezeknek a
változásoknak.

Az Új Színház ügyét egyebek mellett azért tartom
és tartottam fontosnak, mert a nyilvánosság számára
is láthatóvá tette azokat a szakmai érveket és
véleményeket, amelyek mentén az átalakuló színházi
struktúra kibontakozhat. Bízom munkatársaimban,
akik a konkrét üggyel kapcsolatban jó néhányszor
megindokolták döntésüket. Nem kívánom értékelni a
szín-házakban folyó művészi munkát-ez az Önök
feladata
 , de hiszem, hogy a mostani forrongások
nem visszatartani, hanem előremozdítani fogják a
sikerek-ben gazdag, értékteremtő és az értékeket
megőrző színházi életet Budapesten.

Őszintén meglepődtem javaslatukon, miszerint
legyek én, aki dönt, aki kinevez, hogy tán személyem
volna garancia salamoni döntések meghozásához.
Köszönöm a bizalmat. De - szerencsére
 kérésük lehetetlenség. Demokratikus játéktér-ben
mozgunk, mindannyiunk örömére hoztuk lét-re ezt a
teret, demokratikus szabályokkal kell élnünk akkor is,
ha ez bizonyos helyzetekben nehéz. Ha a
Közműújság szerkesztői azzal kerestek volna

meg, hogy személyesen válasszam ki a csatornázási
művek igazgatóját, vagy ha a Köznevelés szerkesztői
javasolták volna, hogy döntsek az iskolaigazgatók
személyéről, mindenki érezné, hogy kérésük abszurd
és anakronisztikus. Az alkotói szabadságért cserébe
a kulturális intézmények vezetőinek is le kellett
mondaniuk az egyszemélyi felügyelet biztonságáról.
Épp ezért hoznak döntéseket bizottságok, épp ezért
van közgyűlés, hogy fontos kérdésekben ne
születhessen egyszemélyes döntés. Ha ezt a rendet
elfogadtuk, már pedig nagy kedvvel tettük, akkor
nem rúghatjuk fel mégoly jó szándékú kérésre sem.

A Fővárosi Önkormányzat több száz intézmény
fenntartásáról gondoskodik a budapesti polgárok
pénzéből. Közművállalatokról, iskolákról, kórházakról
és színházakról is. Munkánkkal az adófizetőknek
tartozunk felelősséggel. Az intézmények folyamatos
működtetése mellett elsődleges feladatunk az, hogy
a feladataik elvégzéséhez szükséges körülményeket
minél magasabb színvonalon biztosítsuk. Ezért mo-
dernizáljuk a szolgáltató vállalatokat, ezért építünk és
újítunk föl iskolákat, kórházakat és színházakat. Fel-
adatunk az is, hogy az intézmények élére az intéz-
ményt felelősen írányítani képes vezetőket nevezzünk
ki. De sem nekem, sem munkatársaimnak nem tisz-
tünk, hogy a színházi előadások színvonaláról ítéletet
mondjunk. A közműszolgáltatás, az egészségügyi el-
látás vagy az iskolai oktatás szakmai színvonalát
képesek vagyunk saját eszközeinkkel felmérni, a szín-
házak esetében ez adminisztratív módon nem lehet-
séges.

Semmilyen módon nem kívánom megidézni az
esztétikai ítéletet mondó hivatal kísértetét. A magam
számára még kevésbé szeretném fenntartani ezt a
jogot. Önök mint a színházi szakma értő képviselői
azonban segítségünkre lehetnek. Írják le, mondják el,
mely értékeket kell támogatni az Önök véleménye
szerint egy, az adófizetők pénzével felelősen gazdál-
kodó önkormányzatnak. Mondják el a szakma nevé-
ben, melyek azok a színházak, amelyeket színvonal-
talannak tartanak. Az Önök felelőssége ugyanis eb-
ben is áll. Fogalmazzák meg, miért és miként kellene
beavatkozni az önkormányzatnak a „szakmai ön-
szerveződési folyamatokba", hiszen egyelőre nem
világos, miért várják ezt tőlünk. S kérem, mondják el
azt is, kit tekintsünk szakmai megszólalónak a
színházak nevében beszélők kavargóan színes kö-
zösségéből. Megígérhetem: figyelembe fogjuk venni
ajánlásaikat.

Nagyon köszönöm, hogy megkerestek. Örülök,
mert levelükből az derül ki, hogy a színházi szakma
összetart, hogy aggódik a színház jövőjéért, s ebből
az összetartásból: minden remény szerint a színházi
élet felpezsdülése következik. Remélem, megértik
válaszom. Nem lehetek sem jó, sem rossz király.
Király nem lehetek, mivel jelenleg egész Budapest
sorsáért felelősséget érző polgár vagyok.

Budapest, 1998. március 2.

Üdvözlettel:

Demszky Gábor



Koldusopera (1998)

 Ettől a döntéstől senki nem boldog - mondta
Geberle Erzsébet. - Itt volta Thália-ügy. Négy-
szemközt mindenki azt suttogta, hogy igazunk van,
egyébként meg nekünk támadt. De: igazatok van.
Nincs koncepció, és a hátralévő néhány hónapban
nem is lesz.

Hidy Péter: - A dolog valóban úgy irracionális,
ahogy van: tizenkét »dühös embernek« kell
munkáltatói jogot gyakorolni. Ahelyett, hogy a
király gyakorolná. Nekem ez a bajom vele, ezért is
döntöttem el, hogy én ezt nem csinálom tovább, én
ebben nem hempergetem meg magam, sem ebben
a tömeghangulatban, sem az anyázásban.(...) Ez
az egész fölveti azt a kérdést is, hogy mennyi joga
van civilnek ítélkezni szakmai kérdésekben. (...)
Az ön kérdésére nem lehet tisztességgel
válaszolni. »Igen, tudom, a Márta jobb lesz, mint a
Székely.« Nem tudom, egy frászt tudom. De olyan
volt az adott szituáció, hogy ez akkor így tűnt. De:
minden döntés rossz döntés. Ez is az. Ha a
hercehurca után Székely marad, az is. Ha átment
volna simán, észrevétlenül, az igen. Es nem
tudom, hogy ez a legkisebb rossz-e, amit a
bizottság végül választott.

Moór Marianna: - Tényleg nagy baj, hogy
fővárosi színházi koncepció nem létezik, hiszen
2001-ben ott fogunk állni egy csomó üres szín-
házzal, és jó lenne tudni, hogy milyen elképzelés
jegyében osztjuk fel újra. Ennek a koncepciónak a
kidolgozására már van bizottsági határozat, de
újra és újra napirendre kellene tűzni, mert tényleg
sürgős.

 Az Új Színház létrehozása volt az utolsó
pillanat a főváros életében, amikor úgy látszott,
mintha létezne valamilyen koncepció, melynek
jegyében a bizottság dönt. Most viszont nem
látszik ilyen koncepció, miközben nagyon is kel-
lene. Hogy a főváros mérje föl, hány színházat tart
fönn száz százalékban, hányat hatvanban, hányat
rezsiszinten - mondom Körmendy Ferencnek.

 Egyszerű válaszom van erre. A döntések
világa ezen az alacsony szinten nem a szükséges,
hanem a lehetséges dolgok világa. Egyébként a
szakma belső összetartása, véd- és dacszövet-
sége vezet oda, hogy, mondjuk, egy József Attila
Színház átalakítása nincs napirenden, a szakma
összetartása vezet oda, hogy amikor nyilvánvalóvá
vált, hogy Csiszár mínuszba vitte a színházat - amit
előre megjósoltam a fővárosi közgyűlésen: egy
évet adtam neki -, és a szakma, amelyik egyébként
a Csiszár »halálát« kárörvendőn néz-

Karnyóné (1998)



Comment

Olvasom a Magyar Hírlapban, hogy Körmendy
szerint az új színházi igazgatóváltás körüli bot-
ránynak az az „egyetlen oka lehet, hogy a Fővá-
rosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága szem-
bement a színházi szakma egy bizonyos köré-
vel". Ha egyetlen okot kell megnevezni, én mást
neveznék meg, de többet is lehet. A kulturális
bizottság tagjaival folytatott beszélgetéseim,
enyhén szólva, nem erősítik meg Körmendynek
ezt a feltételezését, melynek alapján kész kollektív
népmesei hőssé avatni a bizottságot, élén saját
magával. A bizottság tagjai közt akad szo-
ciológus, aki valóban a misztifikációban utazik,
mint mondja; van tanár, aki oktatási problémák
avatott szakértője; van hivatásos politikus; több-
ségük bizottsági tisztének megfelelően a legjobb
döntés kialakítására törekedett - vagy sikerült

nekik, vagy sem -, de a „mogulok tanácsa" ellen a
szavazatával senki sem indult. Es amúgy Kör-
mendy sem ilyen bátor; idézném ennek illusztrá-
lására a fentebb kurzivált félmondat tartalmát,
nevezetesen: egy szakmai klikk bizony-bizony
sikerrel akadályozza meg, hogy például a József
Attila Színház - ha már Körmendy pont ezzel
példálózik - „átalakítása napirendre kerüljön".
Nem hiszem, hogy az történt volna, hogy Kör-
mendy az Új Színház igazgatója esetében volt
bátor „szembemenni" a szakmával, a József At-
tila Színház igazgatója esetében meg nem bátor
szembemenni.

Ez a történet egy testületről és a mi
szakmánkról szól; róla, Székelyről nem. Ahhoz,
hogy az ember a teljes igazságot kiderítse,
valószínűleg nagyon messzire kellene
visszamenni az időben; felgöngyölíteni sokéves,
esetenként több évtizedes szakmai kapcsolatokat
ahhoz, hogy Székely Gábor nem-művészi helyét
a szakmában meg

Az üvegcipő (1997)

lehessen határozni. Számos történetet balladai
homály takar. Annyi biztos: Székely Gábor konok
és alapvetően magányos színházcsináló, akire a
társadalmi-színházi mimikri bizonyos szabályai
egyszerűen nincsenek hatással. Arra az informá-
lis ügyintézés -önmenedzselési technikára gon-
dolok elsősorban, amely érdekszövetségek léte-
sítéséhez, egy bizonyos kollektív bölcsességhez,
majd mindennek gyakorlatiasításához vezet: eu-
femisztikusan vélemény-, stratégia- és taktika-
egyeztetésnek szokás az ilyesmit nevezni. A cél
pedig: az érdekérvényesítés.

Nos, Székely nem volt benne abban a körben,
amelyben egyébként akadt néhány, korunk szín-
házművészetét képességei és nem lobbyzásai
révén meghatározó egyéniség is, akik azonban
rugalmasan keveredtek a kevésbé tehetségesek-

te, mert utálják, de akkor farizeus módon kiállt a
Csiszárék mellett. Szóval nem voltak jó tapaszta-
lataink a szakmával, számtalanszor cserben-
hagytak bennünket, a végigharcolásban is. Nem
a tanácsaik nem voltak jók, hanem a következe-
tes kiállás nem volt meg, rendre kihátráltak mel-
lőlünk. Hozzátartozik még ehhez az is, hogy az
Atkári-féle (Atkári János a főváros gazdasági
főpolgármester-helyettese - Cs. J.) restrikciós
pénzügyi politika mellett a kulturális döntésho-
zóknak meg kell tanulniuk a jog és a közgazdaság
nyelvén leírni a kívánalmaikat. Tehát az a típusú
rikácsolás, amit a Babarczyval ketten csináltunk,
az megbukott Marschall Miklóssal (volt főpol-
gármester-helyettes - Cs. J.) együtt. Ugyanis
világossá vált az a paradigmaváltás, ami az egész
országban zajlik, volt a Bokros-csomag, egye-
bek, mindezzel szembe kell néznünk. Ez azt je-
lenti, hogy a színházról való gondolkodásunkban
az addig nem nagyon jelentős szempontok -
gazdálkodás, bevétel, költség, nézettség - el-
kezdtek szerepet játszani. A színházi struktúra
mint üzemek lánca mutatta magát. És Atkári
beleverte ebbe a pofánkat. Azt mondta, ha bebi-
zonyítjuk neki, hogy kevés pénz van a színházi
szférában, fog adni pénzt. És nem tudtuk bebi-
zonyítani neki. És hosszú idő óta nincs pirosba
futása színházaknál. Az utolsó akkor volt, amikor
felkerestem Székelyt, '96 decemberében."

(Nem egészen. A Kolibri nagy port felvert
„pirosba futása" '97 nyarán történt; Novák János
igazgató a helyén maradt, a gazdasági igazgató
távozott. Hogy az ügy mely fordulatában kinek
milyen hivatalos vagy nem hivatalos szerepe volt,
ennek most nem jártam utána.)

„- Hogy a döntés jó volt-e, majd eldől. Nem
tudom. Nem tudom" - mondja Körmendy be-
szélgetésünk végén.



kel, de sokkal agilisabbakkal. Székely tehetségét,
művészi formátumát azonban a szakma - ugyan
nem deklarált, de mégiscsak-vezetőit magában
foglaló kör tagjainak - közöttük emlegetik, változó
összetételben, Babarczy Lászlót, Zsámbéki
Gábort, Kerényi Imrét, Léner Pétert, Bálint And-
rást, Marton Lászlót- a túlnyomó része elismer-
te, vitán felül állónak tartotta és tartja, a többi
meg aligha szegül ellen ennek a szakmai véleke-
désnek, tán mert reménytelen is lenne. Éppen
ezért a papírforma és a valós értékrend egyszerre
érvényesült abban, hogy a szakmai kuratórium -
élén Zsámbékival és Babarczyval - nagyon hatá-
rozottan, nagyon egyértelműen és kizárólagosan
Székely Gábor mellett tette le a voksát. Kör-
mendy Ferenc meg most azt hiteti el magával -
nem hiszem, hogy a bizottság tagjaival unisono -,
hogy a demokrácia nevében sikeres lázadást
vezényelt a szakma ellen.

A kulturális bizottság és a szakmai kuratórium
jogköreit, kötelességeit és egymáshoz való kap-
csolatukat helyes lenne - mintegy elvben -fe lü l -
vizsgálni. Akár az idevonatkozó törvényeket is.
Sőt: leginkább azokat. Hiszen a politikai legitimi-
tás és a szakmai illegitimitás együttes fennállása a
bizottságnál - és fordítottja a kuratóriumnál -
olyan fonáktámadásokat és védekezéseket indu-
kál, amelyek csak véletlenszerű esélyt adnak a jó
döntéseknek. A bizottság szakmai kompetenciát
követel magának - jó esetben egyes tagjai révén -,
ami már csak azért is abszurd, mert ezt a világon
senki nem várja el tőlük. Alighanem azért működik
sokukban ez a - sokszor támadásban
megnyilvánuló - védekezőreflex, mert a színház,

a színházba járás, a színház szeretete, úgymond,
a művelt ember attribútuma. Az a vaskos különb-
ség pedig, amely a színház szeretete és a szín-
házhoz való értés között van, elmosódik a dön-
tési mechanizmusban. Illetve éppen nem: abban a
nonchalance-ban, amellyel a bizottság tagjai az
informális beszélgetésekre, a fülbe súgásokra,
befolyásolásokra hivatkoznak véleményük kiala-
kításában - nos, éppen abban nyilvánul meg.
Mármint a szakértelem tökéletes hiánya. Kíván-
csi vagyok, akad-e egyetlen ember a városházán,
akinek feltűnik az ilyesfajta vélemény- és szava-
zatkialakítás súlyos képtelensége.

A látszat körébe utalom, hogy a kuratórium a
döntés jogát próbálja gyakorolni javaslataival.
Ebből persze valóság is lehet - optimális eset-
ben, teszem hozzá. Hiszen a kuratórium szakmai
döntést is hoz, amikor véleményt nyilvánít - ha
ezt nem tenné, fölösleges a léte. És ha egy kér-
désben szakmai döntést kell hoznia a bizottság-
nak, akkor a legjobban teszi, ha elfogadja a ku-
ratórium szakmai javaslatát.

Azt a bizonyos színházi koncepciót már több-
ször és többen megpróbálták kidolgozni. Én ma-
gam ugyan nem emlékeztem, hogy a szakma
ellenállásán bukott volna el a megvalósítása, de
akad olyan kollégám, aki ezt is fel tudja idézni.
Tanulság: újra és újra neki kell állni, lehetőleg
minél alaposabb előterjesztés formájában. Ha
van ugyanis terület, ahol jogos és helyes lenne a
főváros tulajdonosként való viselkedése és ezzel
együtt a határozott körvonalú kezdeményezés -
hát ez az. A kulturális bizottság adja meg a kör-
vonalakat, a keretszámokat, az objektív lehetősé

gek körét - és tárgyaljon a szakma képviselőivel,
egyenként és csoportosan, de mindig nyíltan.
Használja fel véleményüket - ne csak a jelenlegi
helyzet felmérésében, hanem a jövőre vonatkozó
aktív kezdeményezések tekintetében is. Sein
plusz sollen.

Kifelé

Amikor kifelé jöttem a Körmendyvel folytatott,
mindkettőnk számára igen-igen fárasztó beszél-
getés után, az ajtóban, kabátvevés közben mosoly-
gósan (én vettem a kabátot, ő mosolygott) még
mondott valamit, de én már kikapcsoltam a mag-
nót. Tehát csak azt írom ide, amit én válaszoltam.

-Tévedsz, mert nem azt mutattátok meg ezzel a
döntéssel, hogy nincsenek mozdíthatatlan em-
berek. Legfeljebb az derült ki, hogy Székely Gá-
bor nem tartozik közéjük. Ha valóban mozdítha-
tatlan lett volna, mint mások, akikre korábban
utaltál, ma is igazgató lenne. Mert akkor ti meg-
szavaztátok volna, akárki akárhogy megsértődik.
Mutatja a főváros színházi térképe. Ti csak egy-
szerűen tévedtetek - ha jóindulatú vagyok.

Aztán szerencsémre kedvesen megmutatta a
legközelebbi kijáratot - másként ez a cikk máig sem
készült volna el, mert még mindig a városháza
kiismerhetetlen labirintusában bolyonganék.

Székely Gábor (1998. január 20.)
(Koncz Zsuzsa felvételei)


