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EGY VITA MÓDSZERÉRŐL
oha, semmiféle vitában nem mellékes,
nem lényegtelen annak módszere és jel-
lege, mert alapvetően érinti a dolog lé-
nyegét. A Színház 1991. márciusi
számában többen nyilatkoztak a pécsi

„színházi ügyben"; köztük Babarczy László is. Ő
olyan összefüggésben említett engem, amelynek
semmi alapja nincs. Ezért kényszerültem ennek
a cikknek a megírására, egyáltalán nem
szívesen. Méghozzá azért nem szívesen, mert a
pécsi vitában - a helyszínen és a Színház
említett számában egyaránt - a vita módszere
tisztességes ellenérvek és a másik fél
álláspontjának végiggondolása helyett a másik
fél politikai és szakmai „minősítése" volt, a
lejáratás szándékával; továbbá egyik ismérve az
ellentétes vélemények lesöprése volt. Vagyis
olyan módszerek és ismérvek, amelyekkel nem
szívesen érintkezik az ember.

A Pécsi Nemzeti Színház szervezeti kérdései-
nek a megvitatására azért hívta meg a pécsi ön-
kormányzat kulturális bizottsága a Szövetség és
a Kamara képviselőit, hogy segítse őket a Pécsi
Nemzeti Színház munkáját bizonyos átszerve-
zéssel még színvonalasabbá tenni; másfelől,
hogy ezen a réven segítse a magyar színházmű-
vészet színvonalának emelését is. És ezt nem
valami „demokratikus muszáj-feladatból" tették,
hanem őszintén. Azt remélték ugyanis, hogy
azok, akik régebben a legelégedetlenebbek vol-
tak a színházi struktúrával, segítenek majd egy jó
és életképes új struktúra kimunkálásában.

Csordás Gábor, a kulturális bizottság elnöke
bevezetőjében erre is hivatkozott; említvén azt
is, hogy a magyar színházi kultúra elég alacsony
fokon van. Ám Csordás Gábor szavai nem meg-
értésre, nem meghallgatásra találtak, hanem el-
kezdődött lejáratása. Lejáratás ugyanis, ha egy
szakmán belülí „nagy tekintély" - igazgató, ren-
dező, rektor stb. - vagyis Babarczy László neki-
támad, hangoztatván a magyar színházi kultúra
európai hírnevét és elismertségét. Ez a vita janu-
ár közepén volt, vagyis ugyanabban a hónap-
ban, amelyben a Színházcímű lapban megjelent
ugyanennek a Babarczy Lászlónak egy nyilatko-
zata. „Milyennek tartja a színház jelenlegi szak-

mai állapotát?" - kérdezte tőle Csáki Judit.
(Tévedés ne essék: a szövegösszefüggés sze-
rint a kérdés nem egy konkrét színházra vonat-
kozik, hanem a magyar színházra.) Babarczy
László válasza: „Nagyon rossznak." (Színház,
1991. januári szám, 14. old.) Később arra a kér-
désre, „S milyen a szakma morális állapota?", ő
adta ezt a választ: „Még rosszabb." (15. oldal)
Vajon mi mást szolgálta pécsi vitában elhangzott
és a nyilatkozatban olvashatóhoz képest homlok-
egyenest ellentétes megállapítás, mint az adott
helyzetben Csordás Gábor szakmai járatlansá-
gának bizonyítását, a tekintélyelv alapján annak
a lejáratását, aki színházi „ügyben" valami mást
akar tenni? A Színház januári számában megje-
lent nyilatkozatban az is olvasható, hogy „Én má-
niákusan támogatok mindent, ami ellenem van"
(14. oldal); igaz, ezt művészi vonatkozásban
említette, nem szervezetiekben. Mostani pozí-
cióival összefüggésben azt is mondta Babarczy
László, hogy „eszem ágában sincs bármit meg-
fojtani, elnyomni". (15. oldal) Sőt: a pécsi színház
szervezeti átalakulásával kapcsolatos nyilatko-
zatában - mára Színház márciusi számában -
ezt is mondta: ,,...egyetértettünk kollégáimmal,
hogy a vidéki városokban végre valóban ki kelle-
ne alakítani az egyetlen nagyszínház mellett -
vagy akár ellene - más színházi vállalkozásokat
is". (Színház, 1991. márciusi szám 2. old.) A pé-
csi, január-középi délelőttön azonban az az atti-
tűd érvényesült, hogy „Róma szólott"; vagyis az
új vállalkozást elnyomni akarta; a szóbanforgó
tervezeten nem javítani akart, nem segíteni, nem
is valami hasonló másfélét javasolt, hanem lesö-
pörni akarta azzal, hogy „rendkívül hebehurgyá-
nak" minősítette. Az egész dolog lényege
szerinte az volt, hogy „a nehéz helyzetben lévő
Kisszínház egybeolvadhasson a Nemzetivel, és
ebbe bele akarták keverni a Harmadik
Színházat is". (Színház 1991. márciusi szám, 3.
oldal) Itt a becsúsztatott minősítés árulkodik a
terv dezavuálását illetően: a „nehéz helyzetben
lévő"-nek titulált Kisszínház. Vagyis egyáltalán
nem a színház ügyéről van szó, hanem a
Kisszín-ház ravasz megmentéséről. Ez az „érv"
nehezen fér meg azon tény mellett, amit ő is
kiválóan tud,

hogy a Pécsi Nemzeti Színház még rosszabb
helyzetben van. És ezután jön az igazi, a döntő
„érv", a bolsevik címke. Pécsett is hallhattuk, ak-
kor is elmondtam: vannak korszakok, amelyek-
ben ha egy címkét ráragasztanak valakire - mint
itt Bagossy Lászlóra elképzelése miatt - már
teljes mértékben hiteltelenítették, sőt, adott eset-
ben üldözendővé nyilvánították. Legalább szel-
lemileg. Valaha ilyen címkék voltak: eretnek, pe-
csovics, reakciós, osztályidegen, és most ez:
bolsevik; továbbá a szakmailag „megbélyegző"
szó: amatőr. Fölösleges bármily ellenérv, nem
kell semmit bizonyítani, elég a gyönyörű kurrens
címke. Olcsó megoldás.

Miként intellektuálisan olcsó, hogy Babarczy
vállal egy feltételezést, amit „nem tud bizonyíta-
ni". Azt tudniillik, hogy a Pécsi Nemzeti Színház
átszervezését én találtam ki. Ha a feltételezés
tényszerűen bizonyíthatatlan, talán művészi in-
tuícióból fakadt. Remélem, lesz ennél hitelesebb
művészi intuíciója. Ha az átszervezést én talál-
tam volna ki, hallotta volna; én szoktam vállalni,
amit teszek, amit gondolok és mondok.

Noha kétségkívül elcsüggesztő, ha egyszer
ezt, máskor az ellenkezőjét kell hiteles véle-
ménynek elfogadnunk - noha egyik sem szellemi
világmérce -, ha cáfoló érvek helyett csak el-
nyomni és megfojtani akarnak terveket és elkép-
zeléseket és címkékkel dezavuálnak, voltaképp
mégsem ez az igazán elkeserítő. Hanem még
most is csak a régóta ismert „ugyanaz", csak
ellenkező előjellel. Elszomorító a most is csak
az egyetlen igazság, az egyetlen szakértő és a
testületi szakértelem elfogadtatásának
türelmetlen vágya. Ha ezt az egyetlent elfogadja
az adott ön-kormányzat, akkor támogatják. Mint
példa rá a kecskeméti vita, ahol senkit nem
érdekelt a társulat vágya, véleménye és
hangulata. Ha az ön-kormányzat mást akar,
akkor szakmailag, szellemileg dezavuálják,
címkéket aggatnak, mint példa rá a pécsi vita.
És a veszprémi, ahol viszont a társulat
véleménye és hangulata volt az egyik döntő érv.

A legelkeserítőbb mégiscsak annak a hiánya,
hogy meghallgassák - ne csak füllel - a másik
felet; a hiánya annak, hogy próbálják megérteni
a másik felet az ügy érdekében, legalább. A pé-
csi vitában a „fentről jöttek" egyetlen egy érvet,
az elképzelésnek egyetlen részletét sem találták
elfogadhatónak. Sapienti sat.

A pécsi önkormányzat segíteni hívta a Szövet-
séget és a Kamarát, együttgondolkodni a szín-
ház érdekében. Sajnos nem ezt kapták. És az
lenne a mostani „jámbor szándék" - vagyis a
keresztülvihetetlen -, ha ez megvalósulna. Ha
nézeteltérés van, hát legyen vita, annak tisztes-
séges szabályaival és módszereivel. Akkor majd
lehetséges lesz a lényegről beszélni.

Bécsy Tamás írását „halIgattassék meg a másik fél is" elve alapján kö-
zöljük. Babarczy László nem kívánt reflektálni a cikkre
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