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Megtörtént a rendszerváltás, vagy leg-
alábbis a leglényegesebb lépéseket meg-
tettük már afelé, hogy ez a váltás bekövet-
kezzék, új kormány lépett hivatalba, új
őszetételű országgyűlés hoz létfontosságú
határozatokat, de a kultúra pozíciói
változatlanul igen gyengék, az új kultusz-
miniszter első nyilatkozatai sem azt jelzik,
hogy a kultúra, a művészet a közeljövő-
ben súlyának és fontosságának megfelelő
kormányzati elbírálásra és figyelemre
számíthat.

A helyzet súlyosságát felismerte a szín-
házi szakma is, és eleddig példa nélküli
eseményre került sor. A színházi alkotókat
és dolgozókat tömörítő három szervezet -
a szakszervezet, a Színházművészeti
Szövetség és a nemrég alakult színészka-
mara - képviselői tanácskozásra gyűltek
össze, hogy felmérjék a válsághelyzet
összetevőit és egységes cselekvésre
szánják el magukat. A viharos, indulatoktól
sem mentes vita végén megegyeztek
abban, hogy négytagú delegációt válasz-
tanak, s e delegáció fogja a színházi szak-
mát képviselni a politikai pártokkal, a mi-
nisztériummal, a kormánnyal, az állami
irányítással folytatott tárgyalásokon. A
négy választott: Törőcsik Mari, Babarczy
László, Darvas Iván és Székely Gábor.

A következőkben a tanácskozás négy
résztvevőjének rövidített hozzászólását
közöljük.
TÖRŐCSIK MARI: Elöljáróban el szeret-
ném mondani, hogy a színészkamara bi-
zonyos esetekben szembekerülhet egy-
egy színházvezetővel, de olyan alapvető
kérdésekben, amelyek létünket határozzák
meg, természetszerűleg meg kell
egyeznünk a színházvezetőkkel és a ren-
dezőkkel, össze kell fognunk.

Be szeretnék számolni egy SZDSZ-kon-
zultációról, amelyre meghívtak. Ezen föl-
vetették, hogy most lesz a költségvetés
tárcánkénti elosztása, tehát most dől el,
hogy mennyi pénzt kap a költségvetésből a
kultúra. És ők ahhoz szeretnék a színházi
szakma támogatását megnyerni, hogy
minél nagyobb összeget lehessen „lesza-
kítani" a költségvetésből erre a célra. A
kulturális kamara elnöke azt sugallta, hogy
a miniszter - mivel nem ismeri eléggé a
művészeti szakterületet - szinte várja a
segítséget; azt, hogy jelentkezze-nek az
egyes szakmák képviselői, mondjuk, a
színészkamara. Amennyiben fogad
bennünket, úgy gondolom, néhány alap-
kérdést tisztázni kellene vele.

Az egyik döntő kérdés az, hogy vállalják
föl végre: a kultúra nagyon fontos dolog,

nem pedig kitartott kurva. Természetesen
nem így kell ezt ott elmondani, de maguk
így is megértik. Tehát ne fogadják el azt az
elvet, hogy mivel a kultúra nem termelő-
ágazat, eleve ne kapjon elég pénzt. A
másik fontos dolog lenne, hogy válasszák
szét a költségvetést. Mivel egy kultuszmi-
niszter van, s hozzá két nagy terület tarto-
zik: az oktatás, ami szintén szörnyű álla-
potban van, és a kultúra, lényeges lenne,
hogy amikor megkapják a pénzt, mondjuk,
a tízmilliárdot, és ebből az oktatásra adnak
hatmilliárdot, a kultúrára négyet, akkor
zárolják a két pénzt, azaz ne lehessen a
kultúrára szánt összegből év közben
elvenni és az oktatásra fordítani.

Az is lényeges lenne - ezt szintén az
SZDSZ-nél mondták -, hogy mivel nagyon
nagy lesz az infláció, a dotációkat az
infláció arányában emeljék fel. Ezenkívül
látni kell, hogy minden párt igyekszik ki-
alakítani a maga kultúrakoncepcióját, erre
nekünk is fel kell készülnünk. El kell ér-
nünk, hogy törvényjavaslatokat ne fogad-
jon el a parlament, s alapvető kérdések-
ben ne döntsön a miniszter az érintett
szakmák képviselőivel való konzultálás
nélkül.

Végül a kinevezésekről az a vélemény
alakult ki, hogy a helyhatósági választások
előtt ezekről érdemi döntések nem fognak
születni. Arról viszont nekünk kell
vitatkoznunk, hogy mi a jobb, a pályázat
vagy a kinevezés. Az biztos, hogy kellenek
a szakmai kuratóriumok, mert ennél jobbat
talán most nem lehet kitalálni. De nem
tartom helyesnek, ha ezek a kuratóriumok
állandósulnak, s mindig ugyanazok ülnek
bennük.
KERÉNYI IMRE: A szakma az elmúlt idő-
szakban kétszer volt egységes. Először a
támogatás normatív szabályozásának
kérdésében, amikor a sajtó, a tágabb
szakma és a politikusok egy része is
mellénk állt. Másodszor a kulturális
kamara negligálásában voltunk
egységesek. Mindkétszer azért tudtunk
egységesek lenni, mert valamennyien
érzékeljük, hogy mi az, ami rossz nekünk,
s ezen a ponton természetes
szövetségesei vagyunk egymásnak. Most
az események egy kicsit tovább pörögtek,
és valami pozitívban is egyet kellene
értenünk.

Jelenleg három szervezetünk van, s azt
gondolom, hogy ebből kettő halódik: a
szakszervezet és a Színházművészeti
Szövetség. Szakszervezetre szükség van.
Biztos, hogy meg is fogja találni a helyét,
de jelen pillanatban egy csomó
színházban nem is működik
érdekvédelem. A szak-

szervezet munkájáról visszamenőleg talán
nem érdemes értékítéletet mondani, de az
biztos, hogy az a tizenhat százalékos
béremelés, amit a szakszervezet a leg-
utóbbi időben kiharcolt, kevés, miután az
infláció harmincszázalékos.

Kudarcok tömegét lehetne említeni a
Színházművészeti Szövetség működésé-
vel kapcsolatban is, amelynek alapítása-
kor az volt a célja, hogy a moszkvai gon-
dolatokat meghonosítsa a magyar szín-
házi szakmában. Erre a célra való a szerve-
zete, a költségvetése, a módszere, s erre
szolgálnak nemzetközi kapcsolatai is, mi-
közben a színházi szakma egészen más-
felé orientálódik. A szövetség csődje az is,
hogy a legfontosabb döntésekből ezt a
szervezetet is folyamatosan kihagyták. A
szövetség tartozik a szakmának egy
közgyűléssel. Ezen a közgyűlésen tisztázni
kell, hogy egyáltalán van-e, s ha igen,
milyen formában van szükség a
szövetségre?

Van egy harmadik szervezetünk is,
amely tiszteletreméltó és alulról jövő kez-
deményezés révén született meg. Ez a
színészkamara. Számunkra rokonszenves
a működése, sok jó dolgot indított el.
Ugyanakkor nehezményezhető egy bizo-
nyos kirekesztő tendencia a működésé-
ben, valamint az, hogy érzékelhetően
olyan dolgokkal kezd foglalkozni, ame-
lyekről mi, akik régebben
mozgalmárkodunk és bizonyos
tapasztalatok birtokában vagyunk, már
évek óta tudjuk: vakvágányra visznek.

Most azt tartom fontosnak, hogy a három
szervezet szövetséget kössön egy-mással,
végiggondolja, milyen a helyzetünk, és
valamiféle képviseletet hozzon létre. A mi
kis csoportunk javaslata az, hogy ez a
választmány háromfős legyen. Nagyon
alaposan fontoljuk meg, ki legyen az a
három fő, aki a szakmánkat képviselni
tudja. Hogy hol? A kormányzó pártnál, a
többi pártnál, a pénzügyi kormányzatnál, a
kulturális tárcánál, a parlamentben stb.
Kérdés, kell-e ehhez program? Szerintem:
nem. Csak tendenciákban tudunk
megegyezni, de nem tudjuk megmondani,
hogy milyen legyen a szín-házi
rendszerváltozás. Azt gondolom, hogy
rengeteg apró lépésnek kell itt történnie.
Valakiknek közülünk részt kell venniük a
napi politikában.

Tőmondatban szólnom kell a pártok
kapcsolatteremtő kezdeményezéseiről. A
Kisgazdapárt éppúgy megkeresett már
bennünket, mint a Kereszténydemokrata
Néppárt. Nagyon komolyan kell venni a
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Rajk-Fodor-féle SZDSZ-es csoport érdek-
lődését. Kevésbé kell komolyan venni az
SZDSZ másik, Magyar Fruzsina-Siposhe-
gyi Péter képviselte csoportjának kezde-
ményezését. Nagyon komolyan kell venni
az MDF részéről Kulin Ferenc jelentkezé-
sét. Akárcsak Andrásfalvy Bertalan azon
mondatát, miszerint a Nemzeti Színház-
nak jár a nagy szubvenció, a többi színház
pedig tartsa el magát, ahogy tudja. Ennek
az elképzelésnek a megvalósítását termé-
szetesen meg kell akadályozni, tudniillik
biztos, hogy mi leszünk azok, akik Magya-
rországon részt veszünk a kereskedelmi
vagy kommerciális színház megteremté-
sében is, de ennek a feltételei jelenleg nem
adottak, erről akkor lehet majd beszélni, ha
fizetőképes kereslet lesz. Ezt a pártok nem
tudják, vagy nem akarják tudomásul venni,
és feltehetően megpróbálják a
szubvenciónkat megnyirbálni. A mi három
képviselőnknek azt kellene el-érnie, hogy
ez a folyamat lelassuljon; el kell érni, hogy
a válság idejére a színházat a politikusok
válságágazattá nyilvánítsák, s ilyen módon
kell megvédeni fennmaradásunkat.
Módunkban állt olvasni az új
önkormányzati törvényjavaslatot. Ebben a
színházakra vonatkozó normatív támo-
gatási rendszer változatlanul benne van.
Hiába vívtunk ki konszenzust a normatív
támogatás ellen, félő, hogy a parlament-a
felületes olvasás, a tehetetlenség miatt -
elfogadja a törvénnyel együtt ezt az
elképzelést is, márpedig jól tudjuk, milyen
veszélyeket okoz, főleg a kis és a vidéki
színházak számára.

Más adatok. A Fővárosi Tanács színházi
kuratóriuma, amely a lehetőségeken belül
tisztességes munkát végez, elosztotta az
idei szubvenciót. Ebből szeretnék ki-emelni
két adatot. A Színházak Központi Műhelyét
a magyar állam a tanácson keresztül évi 17
millió forinttal támogatja-a színházakra
szánt költségvetésből. Holott a központi
műhely árait már nem tudjuk megfizetni,
mert olyan magasak; csupán extra
díszleteket csináltatunk ott, egyéb-ként
Zalaegerszegen, Veszprémben és az
Operában dolgoztatunk, s amit lehet, ma-
gunk készítünk el. Ez a vállalat magánüzle-
tek belső berendezésének elkészítésével is
foglalkozik, s a múlt hetekben beindított egy
hintalógyártási programot. Ezt a tevé-
kenységet mi, itt ülők tizenhétmillió forinttal
dotáljuk évente. A Színházak Köz-ponti
Jegyirodája pedig hétmillió forint - színházi
- szubvencióval működik. A jegyiroda, ha a
Lajtán túl működik, a jegyek eladásával
hasznot hoz, itt elvisz hétmil

liót. Ugyanígy nagyon nagy gondok van-
nak az egyes színházak támogatásának
arányával is.

Összefoglalva: azt gondolom, hogy meg
kellene választanunk a közös képviselőket
vagy ügyvivőket. A választásra két
lehetőséget látok: az egyik, hogy szerve-
zetenként egy-egy embert bízunk meg, a
másik, hogy három köztiszteletben álló
kollégánkat jelöljük, akik fölvállalják a
szervezetek képviseletét is, akikben a szer-
vezetek is megbíznak. Ez elsősorban poli-
tikai munka. Nagyon szívós, nagy áttekin-
téssel rendelkező, jól informált emberekre
van szükség.
MARTON LÁSZLÓ: Általában kétfajta ér-
dekvédelemről szoktunk beszélni. Az egyik
az, ami a színházon belül történik, a
másik, ami az egész szakma védelmét
érinti. Úgy gondolom, hogy jelen pillanat-
ban az egész szakma, a színházművészet
van megtámadva. Mindenekelőtt a társu-
latok léte van megkérdőjelezve. Ostoba,
felelőtlen viták és újságcikkek jelennek
meg, amelyekben olyan emberek, akik
életükben nem dolgoztak társulatban, s
fogalmuk sincs arról, hogy milyen egy
színház belülről, társulatok létét kérdője-
lezik meg. Megkérdőjeleződött a reper-
toárrendszer is. Mindannyian tudjuk, akik
együttesben, repertoárszínházban dolgo-
zunk, hogy azokban az országokban, ame-
lyekben fejlett színházkultúra van, ezt a
rendszert őrzik, s azok az országok, ame-
lyek fejlett színházkultúrát szeretnének,
ezért a rendszerért harcolnak.

Újabb és újabb blöffök kerülnek be a
köztudatba. Például, hogy drágák a pro-
dukciók. Mihez képest drágák? Magasak a
dologi kiadások. Mihez képest magasak?
Naponta kell megvédeni a legkülönbözőbb
támadásoktól az egész színházi területet.
Naponta hangzanak el hamis érvek,
amelyektől a továbbélésünk válik lehetet-
lenné.

Úgy gondolom, mindenképpen elkerül-
hetetlen, hogy a szakma leüljön tárgyalni;
valakiknek tehát ott kell ülniük annál a
tárgyalóasztalnál. Olyanoknak, akikben
megbízunk, s akiknek az egész szakmát
kell megvédeniük. Azt szeretném, ha a
jövőben pénzt csak teljes szakmai kon-
szenzussal lehetne a hivataloktól, a támo-
gatóktól szerezni. Mert különben ugyanaz
folytatódik, ami eddig volt. Az értékeket
kell támogatni, semmi mást. Gondolhatunk
mást és mást az értékekről, ez termé-
szetes, de ebben létre lehet hozni szakmai
konszenzust. Az viszont lehetetlen állapot,
hogy továbbra is be kelljen

járni a hivatali szobákba, vacak, pici elő-
nyöket kiharcolni kinek-kinek a saját tár-
sulata számára. Pontosan ennek kell vé-
get vetni. Tisztességesen kellene a jövőt
folytatni.
SZÉKELY GÁBOR: Amit Kerényi Imre és
Marton László elmondott, azzal nagymér-
tékben egyetértek.

Hihetetlen hibának érezném, ha elsza-
lasztanánk azt a lehetőséget, ami abból
adódik, hogy a megszületett és máris
erősnek mutatkozó kamara meg a szak-
szervezet és a szövetség végre leült tár-
gyalni egymással. Hiszen ebben a furcsa
politikai szituációban pontosan az a ve-
szély fenyeget' bennünket, amelyet már
többen jeleztek: politikailag manipulálnak
és megosztanák bennünket, vagyis ki-
játszhatják a színészt a rendező ellen, a
rendezőt a színész ellen, a színházigazga-
tót mint munkaadót a munkavállalók el-len.
Ezzel tulajdonképpen tönkretehetik a
szakmát.

Szeretném folytatni Marton László gon-
dolatát a blöffről. Bodrogi Gyula azt
mondja, hogy háromszor annyi személy
van egy-egy színházban, mint amennyire
szükség lenne. Melyik színházban? S kikre
gondol? Magyaroszágon eddig nem ké-
szült szakmailag értékelhető felmérés ar-
ról, hogy azokban a színházakban, ame-
lyeket az állami, a minisztérium, a fővárosi
vagy a helyi tahácsok működtetnek, hány
színészre van szükség, és mekkora az a
kötelező háttér, amely nem kvalitásos szí-
nészekből áll, hanem autodidaktákból
vagy dilettánsokból, vagy nem tudom,
kikből, akiknek ott kell toporogniuk a hát-
térben éhbérért, minimális fizetségért, s le
kell morzsolódniuk két-három év múlva
azért, hogy biztosítsák a természetes fluk-
tuációt. Egy mondatot is muszáj elmon-
dania valakinek, pótolva, aki kiesik, aki
állapotos lesz, aki nem tudom, mit csinál.
Erről soha, sehol, semmiféle számokkal
igazolt tanulmány nem készült, ehelyett
kijelentik, hogy Magyarországon sok a
színész. Ez hihetetlenül demagóg blöff.
Majd ha ezt az állítást bizonyítják, akkor el
lehet rajta gondolkodni. Addig ezt megfé-
lemlítő gesztusnak tartom, aminek már
érzem is a hatását; látom, hogy a színé-
szek összerándulnak, és félnek, hogy el
fogják veszítetni a munkájukat. Az újságok
azt írják, hogy óriási színész-munkanélkü-
liség várható. Mire föl? Ki meri ezt meg-
kockáztatni? Ki fogja ezt elvállani? Lila
leszek az Európa-házhoz való csatlakozás-
ról szóló hangzatos programok olvastán
vagy hallatán. Ha ez az elérendő cél, akkor
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el tudják képzelni az Európa-házhoz való
csatlakozást úgy, hogy ne legyen lehető-
sége minden magyar állampolgárnak száz
kilométeres körzeten belül színházba
menni?

Nem defenzív programmal kell indul-
nunk, hanem kifejezetten követelő prog-
rammal. A követeléseinkhez pedig ke-
zünkben vannak a bizonyítékok és az ada-
tok. Pontosan tudjuk, hogy a színházi
szakmában 1972 óta nem történt általános
bérrendezés. Azt is pontosan tudjuk, hogy
eközben a filmnél, a televíziónál, a
rádiónál, a szinkronban mindenütt három-
négy általános bérrendezés is volt. Csak a
színháznál nem. A magyar színházi életnek
ez a rákfenéje a korábbi politikai
gyakorlatból következett. Abban a világban
azt tartották, hogy ha a magyar értel-
miséginek az átlagfizetése, mondjuk,
nyolcezer forint, akkor a magyar színészi
fizetés felső határát is nyolcezernél kell
meghúzni. Az lett a plafon. Ez aztán tizen-
három-, később az adó bevezetésekor
huszonötezer lett. Pontosan kiszámították,
hogy a színészek fizetése valahol a
tanároké és a legrosszabbul fizetett orvo-
soké között legyen. Miközben mindenki
tudta, hogy az elitszínész a tízszeresét
keresi, és egy-egy filmgázsi néha egész
évi színházi fizetéssel felér. Tehát csak az
alapintézményben, a színházban akartak
,,tisztességes" fizetési kategóriákat kiala-
kítani. Ez úgy hazugság, ahogy van. Az
első és alapvető követelése a szakmának,
hogy a színházi fizetéseket tegyék a he-
lyükre. Ez pedig minimálisan a jelenlegi
bérek megduplázásával kezdődhet. Ez
olyan fizetést jelentene, amiből már meg
lehet élni; ha, mondjuk, valaki valahol egy
szerepet eljátszik, abban az évben már
nem fog éhen halni. Ha kirúgják, lesz
félévnyi tartaléka, mielőtt átveszi a mun-
kanélküli-segélyt. Ezenkívül azt is tudjuk,
hogy az egyéb területeken (film, televízió
stb.) szintén csökken a pénz. Tehát meg-
szűnik az a lehetőség, amellyel a művész-
világ elitjét az előző konstrukció tulajdon-
képpen lefizette.

Persze az egészben itt a huszonkettes
csapdája. Azt mondják, hogy „csináljátok
csak meg ezt a bérrendezést", de éppen
ezáltal lesz munkanélküliség, hiszen ez az
igazgatókat abba a helyzetbe kényszeríti,
hogy a vezető színész fizetésének meg-
duplázása érdekében el kell küldenie nem
tudom, hány színészt. A' színészeket így
egymás ellen uszítják. Tulajdonképpen
kikényszerítik és létrehozzák a munkanél-
küliséget. Ennek katasztrofális strukturá

lis hatása lenne. Tehát ezt ki kell védeni. A
rendezésnek nem a szakma pénzéből kell
megtörténnie, ezt a kormánynak kell ma-
gára vállania. A színésznek ugyanis abból
kell megélnie, amit a színházban keres.
Ráadásul pontosan tudjuk, hogy ebben a
helyzetben a színészek a színházban nem
tudják tehetségük maximumát nyújtani. Én
ezzel mint rendező és volt színházigazgató
egyáltalán nem értek egyet. Disznóságnak
tartom. Szeretnék tenni ellene.

Végezetül azt kérem, hogy nagyon gon-
dol átok meg: itt a lehetőség, hogy ne
egymás ellenében, színész kontra rende-
ző, szakszervezet kontra igazgató stb. tör-
ténjenek a dolgok. Együtt vállaljuk azt a
felelősséget, ami abból adódik, hogy csak
és kizárólag együtt képezünk egy szak-
mát, egymásra vagyunk utalva. A rendező
csak tehetséges színészekkel tud előadást
csinálni, és fordítva: a színész is átkozza
azt a színházat, ahol rossznak tartja a
rendezőt. Ezt nem szabad elfelejtenünk.

1991-ben hatodszor rendezik meg a Prá-
gai Quadriennálét. A kiállítani szándékozó
művészek, illetve alkotóközösségek szá-
mára a Magyar Színházi Intézetben létre-
hozott intéző bizottság pályázatot hirdet.
Pályázni az elmúlt öt évben készült, szín-
padon realizált művekkel az alábbi szekci-
ókban lehet: díszlet-jelmez (nemzeti kiállí-
tás); Mozart operái (e tematikus szekció-
nál eltekintenek az ötéves intervallumtól);
színházépítészet (tervek, megvalósult ter-
vek, rekonstrukciók); szcenográfiai isko-
lák.

A pályázati anyagot 1990. november 1-
ig kell eljuttatni a Magyar Színházi Inté-
zetbe (1016 Bp., Krisztina krt. 57.), s bő-
vebb információt is az Intézet szcenikai
gyűjteményének vezetőjétől lehet kérni.

A group of contributions in this issue is dedi-
cated to Polish playwright Slawomir Mroiek
who became sixty this year. We publish his
autobiography and some short writings by
himself; András Pályi (The Big Triumphal
March) reports on the Mroiek festival which
took place in Cracow, István L. Sándor (Myths
of an lntermediate Existence) describes a new
Hungarian production of a play by the author,
Nina Király (Different Readings of Mroiek)
speaks about some Mroiek-plays as directed
by his countryman Jerzy Jarocki, Krisztina
Bába pieces together an imaginary interview
from several declarations made by Mroiek in
Cracow, while Judit Csáki contributed an inter-
view made in the Polish city with Britain's
Martin Esslin about the present situation of
absurd drama.

Judit Szántó: Murders in Russian Manner
A review about Tchekhov's Platonov, as perfor-
med at Budapest's Katona József Theatre.

René Solis: The Explosive Entrance of The
Katona
A French review about the same production
which was seen for the first time in Paris, at the
Odéon-Théátre de I'Europe.

Variations on Faust
Under this heading we publish three reviews:
Tamás Koltai (A Faustian Puzzle) speaks about
the production by Giorgio Strehler in Milan,
László Gerold (World Drama - World Theatre)
about another performance of the play in Mari-
bor, Yugoslavia, while Gábor Bóta (Students'
World on a Fairground) has seen for us the
puppet version of Faust at Budapest's State
Puppet Theatre.

Judit Szántó: The Velvet Armchair Is Too Hard
A conversation with Czech oppositional play-
wright Alex Koenigsmark.

Gábor Szigethy: The fan of Margit Dajka
Our regular columnist now publishes his recol-
lections about another remarkable actress.

We Must Unite Our Forces
We publish extracts of a recent conference of
Hungarian theatre people about the urgent
problems of theatre life.

Wojciech Plewiriski: Teresa Budusz-Krzyia-
nowska mint Hamlet a krakkói Stary Teatr
1989-es előadásában
Wojciech Plewiriski - évtizedek óta a krakkói
színházi élet krónikása. A Teatr Stary vala-
mennyi híres előadását fényképei alapján is-
merik a világban. Felvételeihez a próbákat is
megnézi, így rögzíti a színészi alakítás legjel-
legzetesebb mozzanatait és a színpadi
jelenetek dinamikáját.


