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Amióta Hiller István kulturális miniszter kihirdette, hogy fontos-
nak tartaná egy színházi törvény kidolgozását, nincs összhang
abban, mit is kellene tartalmaznia. Van, aki bebetonozná a szín-
házi struktúrát, mások annak felbontását tartják üdvösnek.
Akad, aki az elôre rögzített állami támogatásról olvasna szíve-
sen, és olyanról is hallottunk, hogy kôbe kéne vésni, ki lehet egy-
általán színész. Egyetlen dologban ért egyet mindenki: a filmtör-
vény legyen a mérvadó. 2006. november utolsó napján a minisz-
ter kötetlen beszélgetésre invitálta a színigazgatókat, és az
együttgondolkodás végén Hiller István arra kérte ôket, küldjék el
ötleteiket 2007. január 31-ig Schneider Márta államtitkárnak.
Ha az elképzeléseket közös nevezôre hozzák, elkezdôdhet a tör-
vény tervezése. A Magyar Színházi Társaság munkabizottságo-
kat alakított, hogy kidolgozzák saját területükkel kapcsolatos ál-
láspontjukat. 

MMEEGGYYEERRII  LLÁÁSSZZLLÓÓ,, a Thália Színház ügyvezetôje ki-
dolgozott egy színházi törvénytervezetet Wettstein Tibor
gazdasági igazgatóval és Szabó Istvánnal, az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatóhelyettesével.
Magánvéleménye szerint a jogszabálynak nagyjából egy
mondatot kellene tartalmaznia: a szponzor leírhatja a tá-
mogatás mértékét az adójából.

– Elsôként azt kellene meghatározni, hogy törvény vagy
alacsonyabb szintû jogszabály tisztázza-e a szakma problé-
máit – jelenti ki Megyeri László. – Az elôbbi talán annyi-
ban szerencsésebb, hogy azt miniszteri vagy kormányren-
delet nem írhatja felül. Egy törvénynek ugyanis nem azzal
kell foglalkoznia, hogy hány órát dolgozzon például a mû-
szak. Fontosabb, hogy az állam elfogadja a színházat mint
feladatot, meghatározza saját teendôit és preferenciáit, más
törvényekbôl összegyûjtse a hivatkozásokat, mindazt, ami-
ben a színház különbözik például az oktatástól.  

A szakma követeléseinek jó részét már rögzíti a 150/
1992-es kormányrendelet, amelyrôl meglehetôsen kevesen
tudnak a direktor szerint. Ez ugyanis olyan munkajogi kér-
déseket is felvet, amelyeket most sokan törvénybe iktatná-
nak, és szól például a színház sajátosságairól. Megyeri
Lászlóval végigvesszük „Hiller hat pontját” arról, hogy a
miniszter szerint mit kellene tartalmaznia a törvénynek.

– Az elsô a struktúra: itt kellene definiálni a színház ala-
pítási feltételeit. Támogatásra csak költségvetési intézmény
vagy nonprofit szervezet jogosult. Mûvészi szempontból
pedig az a fontos, hogy új produkciókat hozzon létre, és fo-
lyamatosan játsszon. Arról is szólni kellene, ki és hogyan
szüntetheti meg az intézményt, ez esetben mi lesz az épület
sorsa, továbbra is kulturális célra használják-e. 

A képzés és oktatás kapcsán a szakma törvénnyel szabá-
lyozná, ki lehet színész. Ezt nonszensznek tartom, senki
nem szabhatja meg, ki lép színpadra, ki szinkronizál, ki
szerepel filmben, rádióban, ha felkérik.

A legfontosabb kérdés a harmadik: a források bôvítése.
De errôl mást gondolok, mint kollégáim nagy része. Lehe-

tetlen törvényben rögzíteni, mennyi pénzt adjon az állam a
színházaknak. Jóval fontosabb ennél az adózási kedvezmé-
nyek és a szponzoráció szabályozása. A támogatás – legyen
szó költségvetési intézményrôl vagy kiemelten közhasznú
szervezetrôl – essen azonos megítélés alá. A jegybevételre
vonatkozzon a kedvezményes, ötszázalékos áfakulcs. És
ami az egész veleje: a színháznak juttatott szponzorációt ne
csak az adóalapból, hanem az adóból is le lehessen írni!
Nagyobb az adakozó kedv, ha nem „saját zsebbôl” fizet a
támogató, hanem az államnak befizetendô adójából. Ha ez
megvalósulna, ahogy a filmeseknél már megtörtént, akkor a
színházigazgatók nagyja könnyedén tudna pénzt szerezni
színházának, még az ilyen szûkös idôkben is. Évtizedek óta
az a rutin: sírjunk, és akkor lesz pénz. Ez a taktika egyre ke-
vésbé sikeres. Ha jól belegondolunk, nem is etikus, ha az
ember egyszer elvállalta egy színház vezetését. Mit tehet a
fenntartó, ha emelik a gázárat, vagy változik az adórendszer? 

A foglalkoztatásról szóló ponttal nem tudok mit kezdeni,
inkább várom az ötleteket. Lehet, hogy inkább a Munka
törvénykönyvét és a közalkalmazotti törvény szabályait kel-
lene jobban megismerniük a kollégáknak. Mennyit dolgoz-
zon a mûszak és mikor? Szinte minden megoldható a kol-
lektív szerzôdésben. A színházi mûszak általában az évad
folyamán napi tizenkét-tizenhat órát dolgozik, és nyáron
két hónapot pihen. Akadt olyan igazgató, aki arra panasz-
kodott, hogy fuvolása csak vasárnap dolgozik, és neki túl-
órapénzt kell fizetnie, miközben a zenész egész héten mit
sem tesz az alapfizetéséért. Erre a kollektív szerzôdés átfor-
málása a megoldás: havi egy vasárnapot mindenképpen
kapnia kell mindenkinek, de a fizetéséért dolgozzon, ha be-
osztják – függetlenül attól, hogy milyen nap van. Mennyit
dolgozhat a színész és mikor? A 150/1992-es rendelet sze-
rint amikor kiírják. Ha két hétig nem kell színpadra lépnie,
akkor két hétig nincs ott. 

Az ifjúság és a színház viszonyát Novák János levelére re-
agálva iktatta be a pontok közé Hiller. A Kolibri Színház
igazgatója szerint az oktatási törvény szigorítása miatt az
igazgatók tiltják a pedagógusoknak az iskolai bérletvásárlást,
nem tudnak ugyanis fizetni a túlmunkákért a tanároknak.
De ezt miért a színházi törvénynek kell megoldania? Maxi-
mum azt tudom elképzelni, hogy deklarálják: a gyerekeknek
tízéves korukig legalább egyszer el kell jutniuk színházba. 

A vezetôi kinevezésrôl szól az utolsó fejezet. Ezt is szabá-
lyozza az említett kormányrendelet: minden igazgatót há-
rom–öt évre lehet kinevezni. Ezt a fejezetet egyébként pár
éve úgy módosították, hogy közgazdászok és jogászok is le-
hessenek színházigazgatók. Arra lenne igazán szükség,
hogy egységesítsék az igazgatói kinevezés elôírásait. Most
ugyanis csak a költségvetési intézmények élére kötelezô ki-
írni pályázatot, a gazdasági társaságok minden formaság
nélkül bízzák meg az ügyvezetôt. Jó lenne, ha idejében vá-
lasztanának direktort, hogy a régi „betaníthassa” az újat.
A másik verzió szerint nem kötelezô a pályáztatás a költség-
vetési intézményeknél sem. Mi értelme van a ceremóniának
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olyan jól mûködô színházaknál, ahol húsz éve egyetlen je-
lölt indul, és szó nélkül meg is választják? Máshol pedig a
szakmai kuratóriumot felülbírálja az önkormányzat, és
színjátékká válik az egész. A fenntartó önkormányzat fe-
lelôs vezetôinek kell eldönteniük, mit akarnak a színházuk-
tól. Ezt pedig felesleges törvényben szabályozni. 

Babarczy László a miniszteri találkozón a listát újabb
ponttal egészítette ki: a munkajogi szabályozással (határo-
zott idejû foglalkoztatás, közalkalmazotti státus). Szerin-
tem ez is felesleges, mert benne van az említett rendelet-
ben. Határozott idejû szerzôdés általában öt évre köthetô,
azon túl határozatlanra módosul, de e szabály alól a színhá-
zak felmentést kaptak. 

Wettstein Tiborral és Szabó Istvánnal együtt azt gondol-
juk, ha politikai akarat dönt az ilyen törvény szükségessé-
gérôl, és a szakma is profitálhat belôle, akkor legyen tör-
vény. Csak arra kell vigyázni, hogy ne ütközzön a nemzeti
kulturális intézményekrôl szóló, mostanában készülô jog-
szabállyal. Ráadásul azt sem ártana felmérni, hogy külön
színházi vagy egységes elôadó-mûvészeti törvényre van-e
szükség. Érinteni kell a magánszínházak körét is, ha nem
zárják ki ôket a finanszírozásból. Mindezek ellenére úgy ér-
zem, a szakma problémái orvosolhatóak lennének a sokat
emlegetett kormányrendelet módosításával. 

Ki mondja meg, mit tartalmazzon ez a jogszabály, ha Megyeri
Lászlón kívül mindenki ragaszkodik hozzá, és saját elképzelése is
van? Ki nyújtsa be az ötleteket? A Magyar Színházi Társaság,
amelybôl pár hónapja kilépett például a Katona József Színház,
a Bárka, a Krétakör és az Új Színház? Sôt, január 1-jétôl Me-
gyeri László is távozik, nagyrészt azért, mert a tagok egy része
egyáltalán nem fizet tagdíjat, míg ô évrôl évre jelentôs összeget
utal a társaságnak, teljesen értelmetlenül.

JJOORRDDÁÁNN  TTAAMMÁÁSS,, a Színházi Társaság nemrég megvá-
lasztott ideiglenes elnöke nem gondolja, hogy a törvény
tartalmát neki kellene meghatároznia. Elnökként az a sze-
repe a törvény-elôkészítésben, hogy közös asztalhoz ültesse
azokat, akiknek jól körvonalazott, de különbözô elképzelé-
seik vannak. 

– Évek óta válságban a szakma, rendezetlen körülmé-
nyek között próbáljuk reformálni a színházat. Egyesek röp-
gyûléseken akarják átalakítani a struktúrát, mások foggal-
körömmel harcolnak fenntartásáért. 

Arra a kérdésemre, miért kellene törvényben szabályozni,
hogy ki lehet színész, Jordán Tamás, aki például a diploma
nélküliek táborát erôsíti, így válaszol:

– Lehet, hogy rablóból leszek pandúr. Nincsenek nyil-
vántartva a színészek, a színiiskolák dzsungelében lehetet-
lenség kiigazodni. Aki tehetséges, azt nem lehet megakadá-
lyozni az érvényesülésben. Boldog-boldogtalan színésznek
vallja magát, aki elvégzett egy pár százezres tanfolyamot, és
megkapja a Színészegyesület diplomáját. Bárki szinkroni-
zálhat, elképesztôen romlott a színvonal, sajnos azt sem
akadályozhatjuk meg, hogy mi vagy ki kerüljön képernyôre,
ezt talán a fogyasztóvédelemnek kellene.

Bár Jordán Tamás felvetései érthetôek, nehéz elképzelni,
hogyan foglalható mindez törvénybe. Nem inkább a szak-
mának kellene megoldania például azt, hogy mérvadó szak-
emberekbôl, mûvészekbôl álló grémium döntse el, ki kapja
meg a „színész 1” vagy a „színész 2” papírt? Nem a szakmá-

nak kellene elérnie a szinkronstúdióknál és a tévés produ-
cereknél, hogy ragaszkodjanak a minôséghez? 

Jordán Tamás leginkább arra kíváncsi: ki mer hozzá-
nyúlni a színházi struktúrához, a jelenlegi finanszírozási
rendszerhez. Mindenesetre a Színházi Társaság munkabi-
zottságokat hozott létre mind a hat Hiller-féle pont megvi-
tatására. A grémiumokba invitálták azokat is, akik kiléptek
a társaságból. Elengedhetetlennek tartják, hogy egységes
álláspontot képviseljenek. Bár a színházi szakma sosem
volt egységes, Jordán bízik abban, hogy ha nem is gyôzik
meg egymást a direktorok, azért értelmesen tudnak majd
együtt dolgozni.  

Igazgatóként vannak álmai arról, mi lenne jó: elôre garan-
tált állami támogatás, a szponzoroknak adózási kedvez-
mény, ne lehessen tollvonással megszüntetni intézménye-
ket, tegyék érdekeltté az iskolákat a színházlátogatásban, ter-
jesszék ki az EKHO-t minden színházi dolgozóra. De hogy
ezt törvénybe lehet-e és kell-e iktatni, abban bizonytalan. 

– Törvényben vagy törvény nélkül – a színházak helyze-
tével törôdni kell. Valamit tenni kell, de mielôtt kalapáccsal
szétvernénk a jelenlegi struktúrát, nem ártana mérlegelni,
mi mivel jár, mennyibe kerül a régi szétbombázása, illetve
az új rendszer kialakítása és fenntartása.  

Jordán Tamás felhívására olyan színházi vezetôk, szakemberek
ültek egy asztalhoz, akik vagy tíz éve nem nagyon szoktak. Me-
gyeri László javaslatára összevonták a Színházi Társaság és a
Színházigazgatók Egyesületének grémiumait. És azt is elfogadták:
nem biztos, hogy minden problémát törvényben kell szabályozni. 
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