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Művész Színház ürügyén a szakmáról ki-
fejtett véleményemet provokatívnak szán-
tam: az lett. Célja nem a Művész Színház
immáron értelmetlen védelme volt - mire e
sorok megjelennek, az eredeti intéz-
ménynek alighanem írmagja se marad. A

színházi szakma választott és kiválasztódott
vezetői egy részének magatartását
kifogásoltam, melyet ma is, Mészáros Tamás
érvein elgondolkodva is szoros összefüggésben
állónak látok a Mű-vész Színház sorsával. A
Művész bukásának belső okairól nem tudhattam
és nem is akartam írni; információm ahhoz volt
elég, hogy tudjam: követtek el hibát. Most
Megyeri László írása részletesen és belülről
foglalkozik ezzel.

Mészáros a szakma - és saját maga - támo-
gató megnyilvánulásait sorolja elő a Művésszel
kapcsolatban. Nem szeretnék hosszas szöveg-
elemzésbe fogni, de ami őt illeti, elég furcsa bizo-
nyítékát adta ennek a támogatásnak, a Megbu-
kott-e a Művész SzÍnház? című cikkében, éppen
a címben, kérdőjel ide vagy oda; alig néhány hét-
tel a Művész hivatalos évadkezdése után. (MH,
93. dec. 4.) Ha e cím alatt kolumnás írás dicsőí-
tette volna a Művészt (nem így volt) - arra a
konklúzióra jutván, hogy „dehogyis bukott meg,
sőt" -, a cím akkor is nélkülözi nemcsak a támo-
gatás vagy az objektivitás minden elemét, de
még a szerző semleges hozzáállásának látsza-
tát is; logikusan, hiszen aki írta, a Vígszínház
művészeti tanácsadója is.

Mészáros egyébként pontosan értette, hogy
írásom nem elsősorban a Művész Színház
tragikus sorsáról, még csak nem is a szakmának
ehhez a sorshoz való hozzáállásáról szólt,
hanem mindkettőt tünetnek, példának, jelnek
fogta fel; s amiről árulkodik: ott a lényeg, s
ezúttal is arról akarok írni. A struktúráról. Mert a
Művész Szín-házhoz való szakmai viszony
mögött a struktúra egyre égetőbb problémái és
a szakma e tárgyban választott stratégiája
állnak.

A decemberi írásban tömören és egyszerűsít-
ve fogalmaztam - de alighanem világosan, ha
egyszer Mészáros ennyire sommásan elítéli.

Nem előzmény nélkül tapintottam a szakma
fájó pontjára. Múlt nyári New York-i utam egyik
programja a Shubert Organization vezetőivel,
szerkezetével és munkájával való megismerke-
dés volt; tapasztalataim lényegét leírtam a SZÍN-
HÁZ 94/11. számában.

Gondolom, sokakkal együtt állítom, hogy a
magyar színházi élet és struktúra két nagy és
megőrzendő, védendő erénye a repertoárját-
szás és a társulatok léte. A központilag támoga-
tott, állandó társulattal rendelkező repertoár-
színházak köre. De nem gondolom, hogy ezt
minden jelenleg létező ilyen színháznál (és csak
náluk) meg kell őrizni.

Nem is lehet. Nincs elég pénz, és - mint Mé-
száros is utal rá - az ország gazdasági helyzetét

és folyamatait tekintve nem is igen lesz egyha-
mar. Hogy miért nem kell mindegyik színházban
megőrizni? Mert az egyik teljes fényében
csillog-tatja a repertoár és a társulat művészi
értékeit - a másik csak részben, a harmadik meg
egyáltalán nem. A színházművészetben és a
színház-ban nincs demokrácia, a színpadon még
kevésbé lehet. A színház arisztokratikus és
elitista művészet, ez a természete (mint
művészet, a legnagyobb tömegnek szóló
népszínház is az); az egyik jobb, a másik
rosszabb. A színház is, az igazgató is, a
rendező is, a színész is. Az egyik-nek
mennyiségre ugyanannyi munkáért több pénz
jár - mert jobb. Szintén az egyiknek - ha az
éppen színház - több támogatás jár, mert jobb.
Ez a különbség ugyan nem mérhető se
centivel, se kilóval, de még a nézők számával
sem - mégis van. S ha már a nézők számánál
tartok: van produkció, mely annyi nézőt vonz,
hogy majd, valamikor, sokára kitehető lesz az
úgynevezett színházi piacnak (ma még a
legkommerszebb darab vagy színház sem tehető
ki, nem lévén ilyen piac). De a támogatásért való
folyamodáskor a nézőszám szinte mindegy. Tu-
dom én, hogy ezt mindenki tudja - mi több, so-
kan azt is tudják, ki a népszerű, melyik a jó, és
mi-kor esik egybe a kettő -, éppen ezért nem
értem ezt a dühödt, obstrukcióra berendezkedett
szak-mai egységfrontot, melyben óriási
energiákat fordítanak mindennemű - érdek-,
minőségi stb. - különbség elfedésére, csak
azért, hogy a struktúra fennmaradása címén az
éppen ma, éppen így létező fővárosi színházak
fennmaradásáért vívhassa „élethalálharcát" a
szakma. Mely tehát szerintem e mindent lefedő,
elmosó „egységben" leginkább a „halál" felé
menetei, amikor szembefordul természetének
alapvető jellegzetességével: a különbözéssel.
Miközben művészi koncepciójukban a színházak
nagyon is előtérbe helyezik a különbözés,
egyediség, összetéveszthetetlenség -
mindközönségesen: a karakter - szempontját,
most erről mindenki hallgat. Stratégiai, taktikai
okokból.

Amúgy meg miről is van szó? A kivívott (?)
erényekre, a tevékenység missziós jellegére,
nem anyagi természetű szükséglet voltára való
hivatkozással a régi struktúra változatlan - illet-
ve fokozott - központi finanszírozásának köve-
teléséről. „Kapjuk meg azt, amit megkaptunk ré-
gen is, méghozzá ugyanúgy, ugyanazért,
ugyanattól." Ezzel a követeléssel a szakma nem
áll egyedül - bár ez nem segít rajta.

Nem a kulturális szféráról, „csak" a közvetle-
nül gazdaságiról írja Szalai Júlia szociológus,
hogy „miközben feltartóztathatatlan az egykori
túlcentralizálást felváltó decentralizálási láz, jot-
tányit sem csökkent az állam centralizált alapjai-
ért folyó verseny: a legkülönbözőbb lobbyk adják
egymásnak a kilincset az állami gazdaságirányí-
tás hivatalaiban, hogy »külön« adományokat és

támogatásokat csikarjanak ki a mind jobban el-
adósodó költségvetésből..." És: ,,...említésre
érdemes az a sajátos bumeránghatás, amely az
állam politikai hatalma alóli szabadulást kíséri.
Az állammal mint elnyomóval szembeni évtize-
des szembenállás napjainkban szemlátomást
paradox módon a visszájára fordul, s ha eddig
félelemből és kiszolgáltatottságból, akkor most
dühödt követelések okán csüngenek a különbö-
ző korporatista társulások és érdekszövetségek
az állami elosztáspolitika nyakán." A színház
sem tesz mást - legalábbis a fővárosi színházi
struktúrát „védelmező" szakma: nincsen más
fegyvere. És ez is visszafelé sül el.

Hiszen a kedélyek attól ilyen izgatottak, hogy
ez a stratégiává felstilizálódott taktika nemhogy
eredményt - több pénzt - nem hoz, de önpusz-
tító hatása már látható és érezhető. Az a Katona
József Színház, amely egy érdemeken és telje-
sítményen (valamint a fentebb említett megőr-
zendő erények felmutatásának minőségén) ala-
puló elosztási rendszerben alighanem vita nélkül
legalább kilencven százalékos tulajdonosi (álla-
mi) finanszírozásra számíthatna, jelenleg látha-
tóan - ha nem is látványosan - hanyatlik és ful-
doklik: hetente két napon nem játszik, új díszletet
nem tud kiállítani, legendásan kitűnő műsorfüze-
tei helyett hajtogatott fehér papírt kínál. De lega-
lább nem emel drasztikusan helyárat, és a Miss
Saigont is meghagyja a Rock Színháznak. Ezt
hozza az „egységfront", a „mindenki egyért, egy
mindenkiért", a „vállvetve a hatalom ellen a több
pénzért".

A fővárosi önkormányzat tavaly 900 millió fo-
rintot kapott a központi költségvetésből arra,
hogy Budapesten működő színházi életet tartson
fenn. Az önkormányzat ehhez tette hozzá a saját
mintegy 200 millióját, valamint a színházi alapot
(melynek összege elvben szintén százötven mil-
lió; száz a központi költségvetésből, ötven az ön-
kormányzattól származik) - ennek elosztásáról
elvben a kulturális bizottság által felkért színházi
kuratórium dolga dönteni, a színházak elvben
produkciókkal pályáznak. De mindez csak elv-
ben van így: a gyakorlatban kezdettől fogva az a
helyzet, hogy a pénz önkormányzati fele mindig
kevesebb, s hogy ennek is a nagyobbik részét a
kulturális bizottság saját hatáskörében osztja el,
és adja a színházaknak - nem a pályázatban
megnevezett produkciókra, hanem - a színházak
rezsi- és működési költségeire. A kisebbik - és
egyre kisebb - hányad jut azoknak a színházi
szerveződéseknek, melyek az előző rendszer-
ben ilyen vagy olyan okból (például azért, mert
egyáltalán nem léteztek) nem tudtak bekerülni
az intézményesült színházi struktúrába, vala-
mint az alternatív, kísérleti csoportoknak. A je-
lenlegi finanszírozási-támogatási rendszernek
és a szakma választott stratégiájának (amely
kimerül az ehhez a rendszerhez „foggal-
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körömmel" való ragaszkodásban és a pénz-
összeg megemelésén kívül minden egyébjavas-
lat heves elutasításában) ők is kárvallottjai -
„halkabbak" ugyan, mint az, úgymond, joggal
követelődzők, de a magyar színházművészet
szempontjából tán nem feltétlenül alsóbbrendű-
ek. A Merlin, a Szkéné, az R.S.9, a Független
Színpad és mások a kőszínházak finanszírozási
„holdudvarában" lebegve annyi biztonságról és
tervezhetőségről sem álmodhatnak, mint az
egyre rosszabb helyzetben lévő kőszínházak;
annak ellenére, hogy a legutóbbi időkben a Fő-
városi Önkormányzat Kulturális Bizottságának
kezdeményezésére a színházi kuratórium egy
afféle második lépcsőben, külön kiemelve őket,
valamelyes ígéretfélét is csomagolt a nagyon
kevés pénz mellé. A mindenféle körökön kívüli
szerveződésekről beszélni is alig érdemes; olya-
nok ők, minta társadalomban a szegények: csak
a lejjebb csúszásra esélyesek. Miközben például
Csányi János Szentivánéji álom című előadása
az évad egyik legérdekesebb szakmai esemé-
nyének látszik.

Arról a bizonyos, a központi költségvetésből
származó 900 millióról vélekedik úgy Mészáros,
hogy a ma létező fővárosi repertoárszínházak
mindegyikének egyaránt „jár" belőle, nekik és
nem másnak, de nekik mindegyiküknek jár, mert
„miután soha és sehol nem mondatik ki, hogy a
bázisösszeg akkor is ugyanaz, ha csupán fele-
annyi színházat tartunk fenn, ezért a struktúra
mennyiségi megváltoztatása maga után vonhat-
ja a dotáció csökkenését is". Éppen a színházi
szakma gondolkodik úgy, hogy a nem-cselekvés
vagy az időszerű cselekvéssel való szembesze-
gülés eredményre vezet; színpadon szoktunk e
konfliktusból kibontakozó tragédiákat látni, és
van is a gesztusban valami meghatóan teátrális.
Ez egyszerűsítve valami olyasmit jelent: ne vál-
toztassunk, mert senki nem ígéri meg, hogy csak
jobbra fordulhat a sorsunk. A kockázat az én ér-
telmezésemben ugyan nem akkora, hogy hitele-
síthetné mindennemű cselekvés elutasítását, de
ezen a ponton teljesen kiküszöbölni valóban nem
lehet. Ebben az értelemben ugyanis az eo ipso

antidemokratikus művészeti intézmény egy de-
mokratikus intézményrendszer egyik eleme csu-
pán, s mint ilyennek, feladatai közé tartozik egy-
részt lényegének az intézményrendszer koordi-
nátái közt való kifejezése, másrészt érdekei ér-
vényesítése azon az úton és módon, melyek a
demokratikus intézményrendszerben erre te-
remtettek, illetve teremtendők. (Ez utóbbin ér-
tem például azt, hogy alighanem tényleg szük-
ség van egy színházi törvényre, például azon ga-
ranciák biztosítására, melyeket Mészáros joggal
hiányol.)

Érdemes tovább töprengeni ezen a bizonyos
900 millió forint központi támogatáson. Mészá-
ros ezzel kapcsolatos - fentebb részben idézett

- állításának bizonyítása voltaképpen maga az

állítás, és az, hogy valamit valahol valakik nem
mondtak. Igaz, az ellenkezőjét sem mondták -
pedig értelemszerűen azt és csak azt lehetett és
kellett volna: ha a színházak száma csökken,
csökken a dotáció is. Ezt nem mondta senki,
alig-hanem azért, mert nemis gondolta.
Mészáros viszont azért gondolja, mert nem
mondta senki. Azt sem, hogy nem így van.
Gyenge szofisztika; egy komoly szakmai
egységfront és „élethalál-harc" aligha épülhet
rá. Erről az egységfrontról és a hozzá tartozó
harcról az jut még eszembe, hogy ez a szakmai
szolidaritás sajnálatos módon a legalsó szinten
nivellál, ahová egyesek igen magasról szállnak
le. És egyformán irányul bárki és bármi ellen,
aki és ami léténél, jellegénél, strukturális
másságánál fogva kilóg belőle. Legyen az a
Művész Színház vagy valamelyik alternatív
társulás.

Én sem hiszem, hogy bármelyik színház he-
lyét is „sóval kellene behinteni". Csak el lehetne
gondolkodni azon, kell-e mindegyikbe állandó
társulat (s ha igen, mekkora) és repertoár;
esetleg csak társulat és repertoár nem; vagy
csak az épület és a minimális segédszemélyzet.
Lehet, hogy itt-ott félig vagy egészen befogadó
színház működhetne. Anyagi konstrukcióját is ki
lehetne alakítani úgy, hogy - ha Mészáros
szerint kétséges is, hogy lényegesen olcsóbb
lehetne, mint a jelenlegi - kicsit olcsóbb legyen,
és adott eset-ben a jelenlegi rossz színháznál
sokkal jobb.

Itt jutottam el Mészárosnak ahhoz a
felvetéséhez, hogy „azon lehet vitatkozni, hogy
van-e ma ebben az országban elegendő
szakmai kvalitás ennyi színház működtetésére".
Mármint a fővárosban, gondolom; hisz a
struktúráról elsősorban itt érdemes beszélni.
Nos, szerintem van - csak nem a jelenlegi
elosztásban működik a leghatékonyabban. S
mivel ez a jelenlegi a lehető legrigidebb
szerkezet, a kvalitás érvényesülését

sáki Judit a színházi szakmán belüli
visszásságokról írt - a Művész
Színház kapcsán (SZÍNHÁZ
1994/12.). Mészáros Tamás
válaszában saját magáról és a Mű-

vész Színházról értekezett - Csáki Judit
cikke apropóján (SZÍNHÁZ 1995/2.). Én a Mű-
vész Színházról és a szakmáról szeretnék írni
Mészáros Tamás írására reflektálva.

csak a „körön belülieknek" teszi lehetővé, ha
ugyan. De hát erről valóban vitatkozni kellene,
legalábbis beszélni róla, nevekkel, színházakkal,
komolyan.

Végül azt is szeretném elmondani, hogy van a
szakma egyébként általam értelmetlennek és
öngyilkosnak tartott obstrukciójában olyan moti-
váció, amely indokoltnak tetszik. Ez pedig abból
fakad, hogy a „hatalom", a különféle felettes
szervek a demokrácia játékszabályainak nem
megfelelően viselkednek, illetve cselekednek.
Bármennyire érthető lélektanilag, hogy a puha-
diktatórikusból demokratizálódó hatalom sem-
mitől sem fél mostanság jobban, mint attól, hogy
a (poszt)diktatúra vagy az antidemokratizmus
vádját sütik rá, s ezért a szakma jóváhagyása
nélkül nem mer lépni (és tényleg jaj neki, ha még-
is), ez teszi - ha nem is helyessé vagy érthetővé,
de - egyáltalán lehetségessé a szakma ellenál-
lását. A hatalomnak ugyanis az a feladata, hogy
a szakma valódi érdekeit a szakmával egyeztet-
ve képviselje és ennek megfelelően cselekedjék
- de a nem-cselekvésre a szakma obstrukciója
nem mentség. Az illetékes minisztériumi, illetve
önkormányzati testületeknek már régen elő kel-
lett volna állniuk egy strukturális reform
tervezetével, és mindenekelőtt: a
tulajdonosoknak tulajdonos módjára kell
viselkedni. Ez nem feltétlenül népszerű feladat -
és ha tévednek, a demokratikus játékszabályok
szerint nagyot kapnak a fejükre. (Ilyenformán -
visszautalva a 900 millióra és annak nemlétező
garanciáira - a tulajdonosok feladata a
megfelelő összeg kiküzdése, addig is, míg
törvény nem segít ebben.) Az ő alkalmasságuk
és eredményességük szakmai kockázat.

A Művész Színház megbukott. A még létező
színházak helyzete - elismerés a kivételnek, ha
van - romlik, és a belátható időben tovább fog
romlani. Lehet előállni a javaslatokkal. Sürgősen.

Mészáros Tamás kétségbe vonta a szakma
Művész Színház-ellenességét, és precízen ele-
mezte, hogy a szakma miként vett részt a Mű-
vész Színház létrehozásában. Azt azonban már
meglehetősen „nagyvonalúan" kezelte, hogy mi-
ként született határozott ellenérzés akkor, ami-
kor mindenki előtt nyilvánvaló lett: a színház
vezetése sok szempontból másként
gondolkodik
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