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Tavaly a kulturális miniszter a 17/2005-ös utasításában elrendelte,
hogy ki kell dolgozni az Operaház modernizációs programját. 

(1. § A Magyar Állami Operaház magyar kulturális életben
betöltött kiemelt szerepére való tekintettel, a hagyományok
megôrzése mellett, a modern kor igényeinek megfelelô, nem-
zeti operaház mûvészi színvonalának emelése és a kiszámít-
ható mûködés érdekében elrendelem az intézmény átszervezé-
sét és Hegyi Árpád Jutocsa fôigazgatói pályázatában részlete-
zett struktúraváltás végrehajtását.
2. § Elrendelem, hogy a fôigazgató a modernizációs program
részleteit 2005. október 31-ig készítse el és terjessze fel jóváha-
gyásra, továbbá a jóváhagyott modernizációs programnak
megfelelô új szervezeti és mûködési szabályzatot készítse el és
2005. december 15-ig jóváhagyásra terjessze fel, valamint a
struktúraváltás végrehajtásának eredményeirôl 2006. feb-
ruár 28-ig készítsen beszámolót.)

November vége felé, miután a miniszter által megszabott határ-
idô már közel egy hónapja lejárt, és beadható program nem szü-
letett, Hegyi Árpád Jutocsa fôigazgató – aki addig is többször hí-
vott ügyvezetônek, vagy kérte, hogy ajánljak valakit erre a posztra
– felhívott, hogy nagy baj van: „azonnal kell az anyag.” A koráb-
ban elkészült anyagokat ismertem ugyan, de mivel Keveházi Gábor
balettigazgató ki volt nevezve modernizációs igazgatónak, és ott
volt Kunos József is mint ügyvezetô igazgató, gondoltam, rám
semmi szükség. Végül, miután az elkészült anyag menedzselhetet-
len volt, mégis megcsináltam egy vezetôi összefoglalót – nem He-
gyi Árpád Jutocsának, nem az Operának, hanem a minisztérium-
nak. Csütörtöktôl hétfôig persze nem lehet egy ilyen programot
megírni, én tehát végül azt a vezetôi összefoglalót csináltam meg,
ami rendesen az ilyen anyagok elejére kerül, de a végén készül el,
öt oldalban összefoglalva az egészet. Aztán nem öt oldal lett, ha-
nem tizenöt. Ez az anyag tartalmazta az Operaház mûködési
rendszerének átalakítását, technikai fejlesztését; és végsô célként
beleírtam a második, miniszteri értekezlet elé kerülô változatba –
a minisztériumi elvárásoknak megfelelôen – az egy-házas operát
(amit a fôigazgató akkor még kihúzott, késôbb az átszervezési
koncepcióba viszont már bekerült), az Erkel bezárását és felújítá-
sát, azzal az elképzeléssel, hogy a felújítás után az Erkelben száz-
húsz napot kap az Opera. Ez szerepelt a 4/2006-os miniszteri
utasításban jóváhagyott programban.

(1. § [1] A Magyar Állami Operaház modernizációs program-
ját jóváhagyom.
[2] A modernizációs program végrehajtásáért és az ennek ér-
dekében felmerülô átszervezésekért a Magyar Állami Opera-
ház fôigazgatója [a továbbiakban: fôigazgató] a felelôs.)

Utána persze muszáj volt megírnom a nagyobbik anyagot, részle-
tesen, projektekre vetítve kidolgozni az egészet. Akkor úgy gondol-
tam, ezzel az én dolgomnak vége. Megcsináltam, kifizették, kész.

Ez az anyag tizenhat projektre van szétosztva; ezekbôl négynek
az elindítására kaptunk lehetôséget és pénzt. Ebben benne van az
Erkel Projektiroda felállítása is mint önálló projekt. Mindegyik
önálló, mindegyikre van egy munkacsoport. Én ezeket a munka-
csoportokat irányítom, összefogom, ellenôrzöm, beszámoltatom,
és van egy bizottság, amelyben rajtam kívül minisztériumi és
operaházi emberek ülnek, akiknek beszámolok. Ennek a munká-
nak bejáratott menete van, a pénzeket idônként át kell csoportosí-
tani, ismerni kell a törvényeket, a közbeszerzésit és a többit is, a
szabályokat, mit lehet, mit nem – ez operatív munka. A teljes Mo-
dernizációs Program 1920 millió forint költségigényû, melybôl az
idén egymilliárd forint, jövôre 920 millió lenne esedékes; házi
színpad kialakítása, hangszerfelújítás, világítás-korszerûsítés, in-
formációs rendszer kiépítése, controlling-rendszer stb. Ez plusz
pénzbôl történne persze – és az erre az évre szükséges egymilli-
árdból 250 millió van meg, ebbôl lehetett elindulni. Elvileg termé-
szetesen a házon belül is mindenki egyetértett a modernizáció
szükségességével, amikor azonban ez már az ô érdekszférájukat
sértette, ellenállóvá váltak.

Az után a bizonyos minisztériumi megbeszélés után megkeres-
tek, hogy irányítsam az Erkel Színház PPP keretében történô fel-
újítását. Ez az úgynevezett Public Private Partnership, azaz ma-
gántôke-befektetéssel az állam helyett elvégzett beruházás. Töb-
bek között autópályák, kollégiumok készülnek így… Azért engem
kértek fel, hogy eltávolítsák a projektet az Operától is, a miniszté-
riumtól is. Az Operánál én akkor éppen elvégeztem, amivel meg-
bíztak. A felkérôk tudták, hogy már irányítottam beruházást, meg
tudom csinálni, erôszakos vagyok, célratörô, független, nem lehet
berángatni kétes ügyekbe. Azt mondtam, hogy ez megtisztelô –
ilyen ajánlat egy van az ember életében –, és elvállaltam. Amikor
bementem megbeszélni a feltételeket – mikortól és hogyan áll fel
az iroda stb. –, akkor, csak úgy mellesleg, hozzáfûzték, hogy „ja,
és az operaházi modernizációt is csináld meg azért”. A moderni-
zációs folyamat felvázolásakor azonban rögtön kiderült, hogy át
kell alakítani az Operaház mûködési struktúráját, hozzá kell nyúl-
ni a szervezethez: Erkel-bezárással, létszámcsökkentéssel. Ak-
kor Kunos József már nem volt ott, Kesselyák Gergely csak félig,
Keveházi Gábor már fújt Hegyi Árpád Jutocsára – a menedzsment
nem mûködött, és látszott, hogy semmibôl nem lesz semmi, ha
valaki nem ragadja kézbe a folyamatot. Hegyi Árpád Jutocsa kapa-
citált, hogy vegyek részt benne – végül tanácsadói szerzôdést kö-
töttünk, amit aztán én havonta hosszabbítottam. 

persona non grata

Hogy miért szálltam be az ügybe? Mert úgy gondolom, hogy az
Opera és az operajátszás a színházi élet része, és abban is kiemelt
szerepet tölt be. Miután néhány színház gazdasági, szervezeti
rendbetételében már közremûködtem, reméltem, hogy itt is tudok
szakszerû és eredményes lenni. Persze egyszerûbb lenne a helyzet,
ha lenne elég pénz, de az mindenki számára egyértelmû, hogy ma
erre esély sincsen. És furcsa módon így lettem „persona non

M e g y e r i  L á s z l ó  

Bér-gyilkos voltam 
az Operában
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grata” és „bér-gyilkos” az Operában. Mert azt mondtam, hogy el
kell küldeni az ezer emberbôl legalább kétszázötvenet. Fel kell
mondani a kollektív szerzôdést – el is értem, hogy felmondjuk.
Most, e pillanatban kilencvennyolc embert fognak elküldeni – de
ez a történet vége, itt még nem tartunk. Az ezer persze csak a köz-
alkalmazottak száma; amikor régebben már elôírták a létszám-
csökkentést, akkor bizonyos munkákra – takarításra, portaszolgá-
latra, házfenntartásra – külsô cégeket alkalmaztak. Az ilyesmi
elôször olcsóbb, aztán mindig megdrágul: pici csaták jönnek, a ta-
karítónô a szekrény tetejét már csak pluszpénzért törli le, a láb-
törlôk cseréje szintén pluszpénz… Ha összeadom, még legalább
három-négyszáz ember dolgozik itt. Közel másfélezer. Én meg azt
mondtam, hogy létszámot kell csökkenteni. Tavaly 6,3 milliárd
volt a támogatás, idén 5,3. Egyszerû matematika: a hiányzó egy-
milliárd durván húsz százalékát teszi ki. A bevételbôl nem lehet
behozni ezt a különbséget, hiszen az a költségvetésnek csak húsz
százaléka, megduplázni meg nem lehet. Egy opera esetében min
lehet spórolni? A villanyszámla, a takarítás nem lesz kevesebb –
csak az emberen lehet spórolni. Azt mondtam, csináljunk egy ala-
pos átvizsgálást; nézzük meg, hogy mindenki jól van-e használva,
hiszen minimum az emberek húsz százalékának mennie kell, bár
annál több is lehet. Kötöttünk egy megállapodást Hegyi Árpád
Jutocsával, hogy én tanácsadóként ezeket a folyamatokat végigvi-
szem. Ilyen értelemben tehát két valódi és egy virtuális viszonyom
volt az Operához: a modernizáció mindettôl teljesen függetlenül
mûködô folyamat, a saját menetrendjével és pályájával, ezt én csi-
nálom december 31-ig, és akkor valószínûleg le is zárul. Felkértek
az Erkel-projekt lebonyolítására, de arra nem született megállapo-
dás, hiszen elôbb egy kormány-elôterjesztést kellett volna kor-
mány elé vinni és jóváhagyatni. Végül pedig ahhoz, hogy mindez
eredményre vezessen, hozzá kellett nyúlni a mûködés rendszeré-
hez. Erre mondtam én Hegyi Árpád Jutocsának, hogy akkor be-
szállok a napi mûködésbe. Ez egy havonta hosszabbított
szerzôdés volt. Azért havonta kötöttünk szerzôdést, mert ez na-
gyon kemény és kegyetlen feladat, és benne volt a „pakliban” az is,
hogy leáll a folyamat. Nem mindenáron akartam megcsinálni, ha-
nem azért, mert láttam, hogy elkerülhetetlen. És úgy gondoltam,
hogy egy színházi ember nagyobb empátiával tudja véghezvinni,
mint egy kényszerbôl kirendelt, csak racionális szempontokat fi-
gyelembe vevô kincstári biztos. A szerzôdést aztán június 19-én,
amikor Hegyi Árpád Jutocsa távozott, felmondtam, kijelentve: en-
gem fel lehet kérni, de nem lehet örökölni. Ha Vass Lajos minisz-
teri biztosként fel akar kérni, majd felkér. Ez meg is történt; au-
gusztus 31-ig állapodtunk meg. Ezt a szerzôdést júliusban fel-
mondtam, mert okafogyottá vált. Vass Lajos kérte, hogy töltsem ki
az idôt – kitöltöttem.

okafogyott megállapodás

Miért – ez itt a kérdés; mármint hogy miért vált okafogyottá a
megállapodás, miért lett elegem az egészbôl. Az átszervezésben
két alapvetô irány van. Az egyik a kollektív szerzôdés újraírása –
mert ha egy kollektív szerzôdés rossz, akkor a rendszeren keresz-
tül nagyon sok pénz folyik el. Például ha azt mondom, hogy vala-
kinek napi nyolc óra munkaideje van, és azt maga osztja be, ez
éves viszonylatban közel 2100 óra, és év végén megnézzük, hogy
többet dolgozott-e vagy sem, s ha igen, fizetünk neki túlmunkát.
De mondhatom azt is, hogy ha valaki egyhuzamban nyolc óránál
többet dolgozik, akkor a kilencedik és tizedik órát kifizetem.
Összesen ugyan nem dolgozik többet egy évben, mint a törvé-
nyes munkaidô, de akkor is többe kerül. A kollektív szerzôdés teli
van ilyen szabályozásokkal. Számításaim szerint emiatt legalább
két-háromszáz millió forint ment ki fölöslegesen. Ez tehát az
egyik irány. A másik irány a létszámcsökkentés. Ebben én jobb
helyzetben voltam, mint bármelyik belsô ember, hiszen ez ke-
gyetlen dolog, emberekrôl, életekrôl, családokról van szó, tehát

egy külsô embernek könnyebb meghatározni a kereteket, számo-
kat. Nem könnyû persze, de nekem szakmai meggyôzôdésem
volt, hogy mivel több pénz nem lesz, ha ezt nem lépjük meg,
csôdbe megy az Operaház. Ráadásul minden ilyen átalakítás, re-
form, „belenyúlás” fölemészt egy embert; az ilyesmire egy ember
rá szokott menni, elkopik benne. Erre ott volt egy fôigazgató He-
gyi Árpád Jutocsa személyében, aki vállalta az átszervezést, a ra-
cionalizálást. Az Operaházban pedig – szervezési, mûködési
szempontból – réges-régen nem folyt szakszerû munka. Végig-
beszéltem az egész procedúrát a gazdasági és a mûszaki igazgató-
val, a menedzsmenttel – de külsôsként, és ez nagy elônyöm volt.
Lassan észrevették, tudomásul vették, hogy ha mondok valamit,
amögött tudás van, méghozzá „színházon edzett” tudás – tehát
lett egy belsô támogatottságom, amellyel mindezeket végig lehe-
tett volna vinni.

Elindult a létszámcsökkentés – listák születtek. Kemény csaták
voltak: hány embert, honnan, miért… Elsôsorban a mûvészi terü-
letrôl került ki a lista, hiszen az elôzetes vizsgálatokból kiderült,
hogy például melyik magánénekes hányat énekel egy évadban. És
amikor láttam, hogy a legnagyobb szám negyvenegy volt, akkor
azért csak rákérdeztem arra, hogy hogyan is van ez; miért adunk
tizenhárom havi bért annak, aki egy évadban kétszer vagy három-
szor énekel, esetleg egyszer sem? Több évre visszamenôleg rendel-
kezésre állnak az adatok, ki mennyit énekel – ja, és egyébként az
illetô szakmai nyugdíjban van… A képlet tehát így nézett ki: valaki
megkapja az államtól a szakmai nyugdíjat, és tizenháromszor
olyan havi fizetést, amellyel sokan boldogok lennének, de nagyon.
Mellette, amikor énekel, még elôadásonkénti külön pénz is jár
neki. Létszámcsökkentés persze volt már korábban is – Závecz
Ferenc korábbi ügyvezetô igazgató elindított egy folyamatos csök-
kentést, csökkent is a létszám nyolcvan-kilencven fôvel. De a köz-
alkalmazottiság bebetonozza az embereket, és a szakmai nyug-
díjba küldés sem egyszerû, hiszen azt csak maga a munkavállaló
kérheti. Ha azt mondom a jó nevû énekesnek, hogy menjen szak-
mai nyugdíjba, azt mondja rá, hogy eszében sincs, mert ha ô hak-
nizni megy, sokkal jobban cseng a neve mellett, hogy ô a Magyar
Állami Operaház magánénekese.

Az elküldésre tehát két jogi lehetôségünk maradt: az átszervezés
és a csoportos létszámleépítés. Akkor bárkit el lehet küldeni, akár
akar menni szakmai nyugdíjba, akár nem, és nincs közalkalma-
zotti védettség sem. Itt a munkáltató dönt. Azt javasoltam Hegyi
Árpád Jutocsának, hogy csinálok egy átszervezési koncepciót,
mely tartalmazza a csoportos létszámcsökkentést is. A csoportos
létszámcsökkentés komoly és nagy fegyelmet igénylô jogi proce-
dúra, tehát fölkértem olyan szakembereket, akik értenek hozzá,
csináltak már ilyet. Ez volt az egyik vonal, amelyen el lehetett in-
dulni, és amely érdemi változást ígért. Mondok számokat. Azon a
listán, amelyet már nem Kesselyákkal, hanem az új megbízott
fôzeneigazgatóval, Gyôriványi Ráth Györggyel készítettünk, száz-
negyvenhárom név volt. Ez járulékokkal körülbelül negyvenkét-
negyvenöt millió forintot jelent havonta, évente durván hatszáz-
milliót. A hiány pedig egymilliárd, és tudjuk, hogy jövôre sem lesz
több pénz. Tehát azt mondtam, hogy a helyzet kétszázötven fôs
listánál (melynek nagyjából a nyolcvan százaléka a mûvészek kö-
zül kerül ki) lehet megnyugtató, de ahhoz, hogy ennyi embert el
lehessen küldeni, be kell zárni az Erkel Színházat. Ezt a célt szol-
gálta az elôadásszám csökkentése is, amelyet végrehajtottunk –
a tervezett 315 helyett 265 elôadás. Jelenleg a mai Opera két nagy
létszámú karral és zenekarral mûködô elôadást tud kiállítani egy-
szerre két helyen, az Operában és az Erkelben is. Ha racionalizál-
juk a mûködést, és nincsenek párhuzamosan elôadások, vagy nem
két nagy létszámú elôadás megy együtt, akkor megteremtôdik a
száznegyvenhárom fôs lista „fedezete”. Mert akkor nem kell,
mondjuk, százötven tagú énekkar, csak százhúsz tagú, és abból
minden kiállítható – ugyanez áll a zenekarra is. Az énekeseknél
mindezt logikusan meg lehet csinálni: aki jogosult szakmai nyug-
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díjra, azt el kell küldeni, és elôadásokra vissza kell hívni. Nem ke-
rül utcára, nem marad pénz nélkül. Az Operában elég szép fizeté-
sek vannak, elég szép a szakmai nyugdíj is… És ha csak egy ház, az
Operaház van, akkor százhúsz tagú énekkar sem kell, mert a leg-
nagyobb operát is ki lehet állítani kisebb létszámú énekkarral.
Nem kell két zenekarnyi zenész, elég egy. És nem kell két házra
mûszaki kiszolgálószemélyzet, csak egyre.

Így jön össze az a kétszázötven ember, akirôl beszéltem. És
majdnem meg lehet takarítani azt a bizonyos egymilliárdot. Ame-
lyet – és ezt sokaknak nehéz volt megérteni – nem lehet tízmilli-
ónként összecsipegetni. Lehet itt-ott százezret vagy egy-két mil-
liót spórolni, lehet ötmilliós szponzort találni, de ezekbôl ennyi
nem jön össze. Persze ezeket a lehetôségeket is meg kell keresni,
és ki kell használni. Minden megtakarítható vagy megszerezhetô
forintot… Úgy gondoltam, az a jó módszer, ha nem oldom meg a
menedzsment helyett a problémájuk egészét – nem baj, ha még
dolgozniuk kell rajta, tenniük kell érte…

A másik vonal a kollektív szerzôdés újraírása volt. A kollektív
szerzôdésnek van egy általános része, és vannak az egyes táraknak
speciális fejezetei – ez hülyeség, de így van. A baletté viszont 2005
végén lejárt. Amikor Keveházi Gáborral márciusban a létszám-
csökkentésrôl tárgyaltunk, és jöttek az ellenvetések hosszú sor-
ban, azt mondtam, hogy velük voltaképpen semmi probléma
nincs, hiszen a balettnak nincs kollektív szerzôdése (mellesleg ez
házon belül senkinek nem tûnt fel). Ráadásul januártól nincs, és a
Munka törvénykönyve szerint két hónapra visszamenôleg minden
jogosulatlan juttatást vissza kell fizetni, ezért a következô hónap-
ban ezt szépen visszaveszik a táncosoktól – több mint tízmillió
forintot. Lett pánik, végül ennek révén kötöttünk egy kompro-
misszumot, és eljutottunk oda, hogy elkezdtünk májusban tár-
gyalni a kollektív szerzôdésrôl, azzal a kikötéssel, hogy amennyi-
ben július végéig nem jutunk dûlôre, az Operaház automatikusan
felmondja a kollektív szerzôdést.

A kollektív szerzôdés rögzíti a különbözô pluszjuttatásokat,
speciális körülményeket. Ha ez nincs, életbe lép a Munka törvény-
könyve meg a közalkalmazotti törvény. Mondok egy példát: a kol-
lektív szerzôdés szerint a zenekari tagok éves kötelezettsége 280
szolgálat. De a 150/92-es kormányrendelet szerint 308 szolgá-
latra kötelezhetôk. Ha van kollektív szerzôdés, a zenész a 281.
szolgálatnál pénzt kap, ha nincs, akkor 308-ig nem kaphat. Ha
van, akkor kap étkezési jegyet, ha nincs, nem kap. Sok ilyen kü-
lönbség van, de a lényeg az, hogy ha nincs kollektív szerzôdés,
attól még mûködik a színház. Visszatérve a konkrét helyzetre: a
kollektív szerzôdés lejártával kicsikartam, hogy tárgyaljunk. Ma-
gyarán és összegezve: elindult a létszámcsökkentés, és elindult a
kollektív szerzôdés újraírása.

tárgyalási életképek

Mondok egy példát a tárgyalási életképekbôl. Együtt ült a gré-
mium, köztük az egyik szakszervezeti bizalmi – egyébként az
énekkar tagja. Jelenleg az Operaház kollektív szerzôdésében az
szerepel, hogy délelôtt 10-tôl 14 óráig és délután 18-tól 22 óráig le-
het próbálni. Mire én azt mondtam, hogy ez így ostobaság; azért
fizet ki az Operaház egy csomó éjszakai munkát meg taxiköltséget,
mert ha 10-kor vége van a próbának, és másnap egy bonyolult da-
rab próbája van, a mûszak nem tud elkészülni a másnapi próba-
kezdésre. Minden normális színházban ez úgy van, hogy napi két-
szer lehet próbálni, reggel 9 és este 10 között. Ha az élet azt kí-
vánja, 17-tôl 21 óráig próbálunk, és nem 18-tól 22-ig, vagy ha az
esti elôadásra át kell állni, akkor reggel 9-tôl 13-ig. Nem sokszor
van ilyen, de elôfordulhat. Mire a szakszervezetis közbeszólt, hogy
délután nem lehet korábbi idôponttól próbálni, mert akkor nem
tudnak elmenni a gyerekért. Visszakérdeztem, hogy az adminiszt-
rátor, aki reggel 8-tól délután 5-ig dolgozik, vagy a mûszaki, aki
reggel 8-tól éjszakáig, az hogy megy el a gyerekért? Ilyesmiken huza-

kodtunk órákig. Megkérdeztem az Operaház szakszervezeti ve-
zetôjét, miért nem foglal állást ebben a kérdésben. Azt felelte,
azért, mert ha a tárgyalás egy másik pontján ôk akarnak valamit el-
érni, akkor ebbôl fognak engedni… Erre azt mondtam: ôk dolgoz-
nak ott, nekik kell tudni, hogy minden ilyen „megnyert csata”
újabb tíz ember elküldését jelenti, mert ha nem tudunk fogni a
taxipénzen meg az éjszakai munkán, annyival nagyobb lesz a hi-
ány, tehát még több embert kell elküldeni. Mentek az ilyen huza-
vonák – nagyon nehezen jutottunk elôre. 

Egész más volt a helyzet a mûszak esetében. A mûszaknak a mai
kollektív szerzôdésben például nincs munkarendi szabályozása.
Az ô munkarendjükkel nem is foglalkozik a szabályzat, mert an-
nak idején valakiknek ez nem volt fontos. Sokba is került, melles-
leg. Leültem a mûszaki tárak vezetôivel, és elmondtam, hogy jelen
pillanatban törvénytelenül dolgoznak, mert túldolgozzák a tör-
vényben megszabott idôt a túlóra-lehetôségekkel együtt is. Azt
ajánlottam, hogy nézzük meg, mennyi volt a bérük az elmúlt év-
ben, azt megkapják, de nem napi 8 órás, heti 40 órás munkarend-
jük lesz, hanem készenléti jellegû: napi 12, heti 60 órában. Ez azt
jelenti, hogy törvényesen dolgozhatnak napi tizenkét órát vagy
akár többet is, ha a munka úgy kívánja, de átlagban – fôleg mi-
után csökken az elôadásszám – nem fognak többet dolgozni.
Azonnal megértették, elfogadták. Nem mondták, hogy nem tud-
nak elmenni a gyerekért.

Amikor az Operaházban megtudták, hogy Hegyi Árpád Jutocsa
megy, felfüggesztették a kollektív szerzôdésrôl folyó tárgyalást.
Amikor Vass Lajos megérkezett, írtak neki egy levelet, hogy legye-
nek új elvek, új alapok, új koncepció. A létszámcsökkentés is meg-
rekedt, mert Gyôriványi Ráth Györgynek mennie kellett, jött Ko-
vács János, az új megbízott fôzeneigazgató, aki elkezdte faragni a
listát, ami emberileg érthetô, közgazdaságilag azonban indokol-
hatatlan. Vass Lajos most kilencvennyolc emberrôl beszél – a
száznegyvenháromhoz képest. A listáról lekerültek között van
olyan énekes, akinek egyetlen föllépése sem lesz ebben az évad-
ban, és van, akinek csak kettô vagy négy. 

Amikor Vass Lajos megkért, hogy maradjak tanácsadó, azzal a
föltétellel vállaltam, hogy az addig kidolgozott létszámleépítés
megtörténik, és a kollektív szerzôdésrôl folytatott tárgyalások is
mennek tovább. Kértem, hogy küldje ki a leveleket – minden ké-
szen volt már. Kértem, hogy még egy hétig ne állítsa föl Gyôrivá-
nyi Ráth Györgyöt, hadd történjenek meg az elôkészített dolgok.
A levelek nem mentek ki, Gyôriványi szinte azonnal ment. Eljött
egy olyan pillanat, amikor egy vezetôi ülésen a szakszervezeti ve-
zetôk eljátszották „a hattyú halálát”: elmondták, hogy tudják, mi-
lyen nehéz helyzetben van a ház, ezért ôk egy évre lemondanak
bizonyos juttatásokról. Ne írjuk újra a kollektív szerzôdést, módo-
sítsuk a meglévôt, vagyis ne teremtsünk átlátható szabályozást, lo-
gikus mûködést, racionális helyzetet, hanem majd ôk vállalják,
hogy például a kétezer-háromszáz forintos étkezési jegy helyett
csak kétezret kapjanak egy évig. Nagyjából ilyen szinten mentek az
ajánlatok. És Vass Lajos azt mondta: igen, igen. Én meg azt hit-
tem, ott ájulok el.

itt nagy krach lesz

Volt még egy menet. Július 7-én kellett volna kimenni a felmon-
dóleveleknek. Július 5-én engem próbáltak gyôzködni, hogy ne
menjenek ki a levelek – nem hagytam magam, hiszen tudtam,
hogy muszáj megtörténnie, nincs más megoldás. Este fölhívott
Vass Lajos, hogy mégsem küldik ki a leveleket. Mire azt mondtam,
hogy most kezdjen el imádkozni, hogy megnyerje a szolnoki pol-
gármesterséget, mert ha nem, akkor itt nagy krach lesz, és az ô fe-
jére dôl, hiszen éppen most szúrja el a lehetséges megoldást. Ál-
lítólag mostanában, szeptember közepén kimentek felmondóleve-
lek, az a bizonyos kilencvennyolc. Amibôl pontosan akkora felzú-
dulás lesz, mintha száznegyvenhárom lett volna, vagy amennyi
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muszáj: kétszázötven körüli – csak éppen a világon semmit nem
old meg, semmire sem elég.

Mondok néhány számot. Jelen pillanatban az Operaház adós-
sága a dolgozóknak, a szállítóknak és a megbízásidíj-tartozás – te-
hát külsô cégek, belsô cégek, külsô emberek, belsô emberek –
nagyjából 1,3-1,4 milliárd forint. Remény sincs arra, hogy ezt a ház
kifizesse. Jelen pillanatban ez a színház 6,3 milliárd forintos mû-
ködésre van beállítva. A rendszerbôl adódóan napi egy-másfél mil-
liós veszteség képzôdik, mert az egy napra jutó támogatásból és a
saját bevételbôl nem jönnek ki. Félreértés ne essék: ez télen-nyáron
így van, akár van elôadás, akár nincs, a puszta létezése drágább,
mint a lehetôségei. Ez persze nem közgazdasági szükségszerûség,
hanem abból fakad, hogy többet költenek, mint amennyit bevesz-
nek. Ez év végére durván másfél milliárdos hiányt eredményezhet.
Ezt ki fizeti ki? Az állam, azaz az adófizetô emberek. Lehet húzni-
halogatni, például azzal, hogy kétszázötven helyett kilencvennyolc
embert küldünk el, és nem napi másfél milliós hiányt termelünk,
csak napi egymillióst vagy nyolcszázezrest, de végül valakinek vala-
mikor ki kell fizetni, hiszen kiemelt központi költségvetési intéz-
ményrôl beszélünk, melyért az állam vállal garanciát.

A száznegyvenhárom ember végkielégítése 873 millió forint lett
volna. Ha ennek a dupláját küldtük volna el, akkor másfél milli-
árdba került volna. Van másfél milliárd forint adósság – és kellene
még másfél milliárd ahhoz, hogy normális mûködési pályára álljon
az intézmény. Ez összesen hárommilliárd. Ki meri állítani, hogy
ma a magyar államháztartásban van erre hárommilliárd forint? 

Ilyen jellegû anyagi problémákkal valószínûleg valamennyi kul-
turális intézmény pillanatokon belül szembesülni fog. Féltem az
Operát, sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítani azt a részben
ésszerû, részben kényszerû lépéssorozatot, amely elvezethetett

volna a konszolidált és takarékos mûködéshez. De mint színházi
ember, színházi közgazdász még jobban féltem a színházi szak-
mát, a jelenleg még jól prosperáló színházakat, meg azokat is,
amelyek már most nehézségekkel birkóznak. Mert mi lehet a kö-
vetkezô lépés? Tôlünk fogják elvenni. Nemcsak mint adófizetô
polgártól, hanem a színháztól, az én dolgozóimtól. És persze
nemcsak tôlünk, hanem a többi színháztól is. Azt fogják mondani
a kulturális tárcának, mert nem lesz más forrás: oldd meg. Az pe-
dig nem tud máshová nyúlni, csak a színházfinanszírozáshoz. Ez
történhet – ne legyen igazam!

(A cikkben szereplô valamennyi hivatalos tény és adat elhangzott 
a Magyar Állami Operaház elmúlt egy évben tartott sajtótájékoztatóin.)

Utóirat: 1924. február: a minisztérium az Opera számára elôírja a
nagyarányú személyzetleépítést – júniusban került rá sor, jelentôs
fizetéscsökkentéssel kombinálva. 1924. október: próbák marad-
nak el a zenekar elégedetlensége miatt. 1925. február: a zenekar ul-
timátumot ad: nem hajlandók játszani a Manon Lescaut fôpróbá-
ján. 1925. február 13-án Wlassics Gyula fôigazgató elrendeli az
Opera bezárását. 1925. február 13. és 26. között az Opera zárva
van. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter új operai mûködési rend-
szert dolgoztat ki. Wlassics az évad végével lemond, a reformtervet
(többek közt új bérletrendszer, új mûsorpolitika stb.) az új igaz-
gató, Radnai Miklós készíti el, további létszám- és fizetéscsökken-
tésekre kerül sor…

2006. szeptember 21.

LEJEGYEZTE ÉS SZERKESZTETTE CSÁKI  JUDIT 

AZ ELTE EGYETEMI SZÍNPAD
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

1957 októberében nyílt meg az ELTE Egyetemi Színpada, amely
rövid idô alatt a fôvárosi kulturális élet legeredetibb és legiz-
galmasabb fóruma, illetve mûhelye lett. 1991. április 29-én,
amikor a Pesti Barnabás utcai színház kényszerûen bezárta ka-
puját, létrejött az az alapítvány, amelynek céljai között – egye-
bek mellett – az Egyetemi Színpad történetének megíratása is
szerepelt. 

E cél valóra váltása érdekében az Egyetemi Színpad Alapít-
vány kuratóriuma – dr. Fodor Géza, Jordán Tamás, dr. Medvigy
Endre, Mezey Katalin, Ráday Mihály és dr. Tarján Tamás – úgy
határozott: a Színpad megalakulásának ötvenedik évforduló-
jára megpróbálja kiadni a Nánay István kritikus-színház-törté-
nész által írandó kötetet. E szándékkal a kuratórium idôközben
elhunyt nagysága, néhai Ruszt József is egyetértett. 

E nagy vállalkozáshoz segítôket keresünk, akiktôl egyszeri
5000 forintos

adományt
várunk, amelyet átutalással a Monor és Vidéke Takarékszö-
vetkezet (1054 Budapest, Szabadság tér 14.) 65100149-
10003767 számú bankszámlájára lehet befizetni.

Az adományozók részére az elkészülô könyv egy tisztelet-
példányát biztosítjuk, emellett csak az ô számukra rendezett
fórumokon nyomon követhetik az elôkészítô munkálatokat.
Ha a kötet bármilyen okból nem készülne el, az adományo-
kat az alapítvány visszafizeti. 

Dr. Répássy András Jordán Tamás
(alapítványi titkár) (a kuratórium elnöke) 

IV. ORSZÁGOS 
GYERMEKSZÍNHÁZI SZEMLE

A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban mûködô
Gyermekszínházak Háza 2007. május 7—13. között
megrendezi a Gyermekszínházi Szemlét. 
A fesztiválon — mûfaji megkötöttségek nélkül — igé-

nyes gyerekszínházi produkciókat mutatunk be. A szem-
lére 2005 ôszétôl bemutatott elôadások nevezhetôk.

A programot Pogány Judit színész, Sándor L. István
színikritikus és Uray Péter rendezô válogatja. A társu-
latok jelentkezését 2007. január 31-ig várjuk.

Kérjük a jelentkezô csoportokat, hogy küldjék el a benevezen-
dô elôadás címét, szerzôjét, játékidejét, technikai para-
métereit, valamint azt, hogy hol és mikor tekinthetô meg az
elôadás. Amennyiben a produkció jelenleg nincs mûsoron, kér-
jük, hogy az elôadásról felvételt küldjenek.

Jelentkezés, érdeklôdés:
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ — Gyermekszín-

házi Szemle
1022 Marczibányi tér 5/a 
www.gyermekszinhaziszemle.hu; www.marczi.hu

Juszcák Zsuzsa: 70/335 6285, 438 1027
e-mail: juszcak.zsuzsa@marczi.hu


