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▼ STRUKTÚRAVITA ▼

áz sem maradhat közömbös ezzel az igénnyel
s kereslettel szemben, nem vonulhat arisztok-
atikus módon elefántcsonttoronyba az elől a ge-
eráció elől, amely egyszer majd a jövő színhá-
ainak felnőtt nézője lesz. Évi egy bemutató,
mely rendszeres időközökben (vasárnap dél-
lőttönként), kettős szereposztásban kerülne
emutatásra, egész évadra biztosítaná a szín-
áz kapcsolatát az ifjú közönséggel. Elsősorban
lyan drámák vagy regényadaptációk színvona-

as bemutatására gondolok, amelyek az iskolai
anulmányokat gazdagítják színházi élménnyel.

A Thália Színház, ugyanúgy, mint jogelődei,
agy súlyt szeretne helyezni a magyar dráma ál-

andó színpadi jelenlétére. Ebben a munkában
aját dramaturg segítené a színház vezetését, és
régi magyar drámák felkutatásától, újbóli szín-

adra álmodásától, a századelő izgalmas drá-
ai alkotásainak felfedezésén keresztül a mai
agyar drámaírókkal végzett közös munka ré-

én új értékek színreállításáig igen sokrétű mun-
át végezhetne.

Kinevezésem esetén igen szerencsés fúzió
öhetne létre a Gyulai Várszínház és a Thália
zínház között, mivel a szabadtéri intézmény
átterében mindig is valamelyik kőszínház áll.
ivel mint szabadfoglalkozású rendezőt nevez-

ek ki a Gyulai Várszínház élére, e szabadtéri in-
ézmény anyaszínház nélkül maradt. A fúzió

indkét fél számára hasznos lenne: pesti admi-
isztrációt, szervezést, próbalehetőséget jelen-

ene a várszínháznak, a Thália Színház művé-
zei számára pedig esetenként fellépési lehető-
éget a nyári produkciókban s a továbbiakban
özös előadások létrehozását.

Az eddig felsorolt célok elérése érdekében a
hália Színháznak évi száz-száztízmilliós önkor-
ányzati támogatásra volna szüksége. Ez az

sszeg hasonló méretű ahhoz, amennyit az Új
zínház kap, amelyet azért is lehet alapul venni,
ert nemcsak a társulat létszáma s a bemutatók

záma egyezik meg, hanem a nézőhelyeké is kö-
el azonos a két színházban. Amennyiben a
zínház elképzeléseim szerint működik - és az
pületet nem kell bérbe adni -, huszonötmillió
örüli saját bevétellel lehet számolni (450-350-
50 forintos helyárak mellett). Nem lehet figyel-
en kívül hagyni a szponzorok megnyerését,

kár az egyes produkciók kiállítási költségeiről,
kár fenntartási költségeinkhez való hozzájáru-

ásról van szó. A tervezett rekonstrukció során a
zínházban új stúdiószínpad épül - így lehető-
ég nyílik a régi stúdióhelyiség (a volt Arizona
ulató) bérbeadásával állandó biztonsági tarta-

ék képzésére. Ugyancsak a rekonstrukció során
alósulna meg a nézőtér légkondicionálása,
melynek révén az intézmény a nyári szünetben,
mikor a színház nem játszik, bérbe adható, s
zzel plusz bevételre tehet szert. Minden erőnk-
el azon kell tehát munkálkodnunk, hogy

takarékosan, anyagi lehetőségeink határain be-
lül, az egyéb lehetőségeket maximálisan kihasz-
nálva működjünk, nehogy a színház váratlan
helyzetbe kerüljön.

Bár a színház közönségszervezése kétségkí-
vül megerősítésre szorul, semmiképpen sem
gondolkodnék a bérleti rendszer bevezetésén,
még ha ez valamiféle anyagi biztonsággal ke-
csegtet is. A közönségszervező-munka új for-
máit kell megtalálni olyan helyzetben, amikor az
a régi gyakorlat, amely a munkahelyre vitte a
színházjegyet, elvesztette hatékonyságát. Az új
közönségszervezői formák megtalálásához a
modern technika eszközeit éppúgy be kell vetni,
mint azt a Londonban vagy Párizsban jól bevált
gyakorlatot, hogy az aznapi előadásra még kap-
ható jegyeket a város frekventált pontjain jegyá-
rusító bódékban féláron árulják; külföldön e bó-
dék előtt mindig a kevésbé tehetős nézők hosszú
sora kígyózik. Egy biztos: ha nincs bérlet, a szín-
ház fizető nézői számából konkrét visszajelzést
kaphat, és csak rajta múlik, hogy félházas elő-
adás soha ne maradjon repertoárján.

urcsa érzés most dokumentálni egy
tervet, amikor már tudom, hogy nem
valósul meg. Mégsem értelmetlen
talán, ha közreadom pályázatom

szövegét, illetve be-számolok arról a munkáról,
amelyet a
szakmai kuratórium döntése és a Fővárosi Ön-
kormányzat Kulturális Bizottsága előtti meghall-
gatásom között végeztem.

Mindenekelőtt fontosnak tartom megjegyezni,
hogy ez a pályázat nem csak az én
elképzeléseimet tartalmazza. Több
kollégámmal, rendezők-kel, színészekkel,
tervezőkkel, táncosokkal, díszítőkkel és
igazgatókkal, különböző szakemberekkel évek
óta beszélünk, vitatkozunk, olykor csak
álmodozunk arról, hogy honnan, merre, hogyan,
hová tart a magyar színház, mit tehetünk, mi a
felelősségünk és a kötelességünk, milyen
szemlélet- és struktúraváltásra lenne szükség.
Sokszor dühített, amikor érzékeny, gondolat-
gazdag beszélgetések után fáradtan, cinikusan,
kétkedve legyintettünk, hogy jó-jó, majd máskor,
most más van, most „helyzet van", és közben el-
felejtettük, hogy mindig más van, és mindig
„helyzet" van. Aztán jött az a különleges „hely-
zet", hogy a vélhetően ősszel induló rekonstruk-

Abban, hogy a fizetőképes nézőt a színházba
csalogassuk, döntő szerepe van a reklámnak. A
szponzorok által felajánlott anyagi eszközöket
reklámcélokra kell fordítani, és mindent el kell
követni azért, hogy európai rangú színházat ne
ázsiai módon akarjunk eladni. A rádióval és a te-
levízióval, e kétfontos reklámhordozóval kialakí-
tott jó kapcsolat lehet a záloga annak, hogy szín-
házunk művészi eredményei széles közönség-
réteghez jussanak el.

Rövid vagy hosszú távú műsorterv konkrét is-
mertetését egyelőre időszerűtlennek érzem.

Jól tudom, hogy célkitűzéseim nem ígérnek
drámai változást, nem változtatják meg radikáli-
san a színház jelenlegi profilját, és nem biztatnak
a központi támogatás csökkenthetőségével
sem. Látszólag radikális változtatások helyett
azonban arra törekszem, hogy a rendelkezé-
semre álló szakmai erőkkel konszolidáljam a ne-
héz helyzetben lévő színházat, és új utak keresé-
sével felépítsek egy biztos alapokon álló, pers-
pektívában is gondolkodó, európai rangú ma-
gyar prózai színházat.

ció előtt álló Művész Színház igazgatói állására
pályázatot hirdetett a Fővárosi Önkormányzat.
Megtudtam, hogy majdnem az összes színész-
nek, valamint a műszak egy részének 1995 au-
gusztusában lejár a bt-s szerződése, így gyakor-
latilag szeptembertől egy társulat nélküli, felújí-
tás előtti színházépület áll majd a Nagymező ut-
cában, és így igen ritkán kialakuló, jogilag és
szakmailag tiszta helyzet teremtődik.

Először mint tervezőt kezdett érdekelni a pá-
lyázat. Kíváncsi voltam, mit jelent pontosan a re-
konstrukció, amely értesüléseim szerint több
mint egymilliárd forintba kerülne. Érdekelt, ho-
gyan fog működni, hogy fog kinézni ez a felújított,
átalakított színház. Miután megismertem az erre
vonatkozó terveket és megtudtam, hogy a leen-
dő igazgatónak lehetősége lesz rá, hogy a re-
konstrukciós terveket felülbírálja, vagy legalább-
is módosító javaslatokat tegyen, úgy éreztem,
szakmai kötelességem is, hogy beadjam pályá-
zatomat. Belsőépítészeti, tervezői ötleteimhez, az
adott vagy elképzelt térhez természetesen szín-
házi működési forma, művészi program is járult.

A számos nagyszerű gondolattal és az elen-
gedhetetlenül szükséges átépítéssel rendelkező
rekonstrukciós tanulmány hagyományos, meg-
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Horgas Péter díszlete az Új Színház Homburg
hercege-előadásához

merevedett színházi elképzelést mutat, ahol a
színpadot és a nézőteret hangsúlyozottan ketté-
választja az új proszcéniumkeret. A nézőtéri ré-
szeken külsődleges, elsősorban a reprezentáci-
ót, az úgynevezett komfortot szolgáló ornamen-
tikák, formák, anyagok és színek kapnának igen
nagy szerepet. Gondolok itt például a proszcéni-
umkeret minden díszletben megjelenő féloszlo-
paira, a változatlanul rossz látási viszonyokat
nyújtó oldalpáholyokra, a bebetonozott, mozdít-
hatatlan nézőtérre, a világos falfelületekre stb.
Úgy vélem, ezek az elképzelések több szem-
pontból is megkérdőjelezhetők. Amikor a szak-
ma és az ország ilyen nehéz anyagi helyzetben
van, pazarló, irritáló és fölösleges ilyen, egyre
korszerűtlenebbnek tűnő színházi belső teret
nagy költséggel kialakítani. Különösen akkor, ha
semmilyen valós belsőépítészeti érték nincs,
csúnya, jellegtelen, s a sorozatos átépítések
következtében komoly szakmai
fogyatékosságokat hordoz. Ráadásul
Budapesten többnyire csak ehhez hasonló,
egynézetű, úgynevezett „kukucskáló" színházak
léteznek. Sokan, félre-értve átépítési
javaslatomat, azt gondolhatták, hogy egy fiatal,
pimasz tervező szét akarja verni az épületet.
Erről szó sincs. Pusztán csak egy nyitott,
multifunkcionális tér kialakítását képzeltem el,
amely adott esetben az egynézetű szín-házat is
produkálni tudja. A külsőséges díszítgetések, az
ornamentika, a „csicsa" helyett a funkcióra, az
egyszerűsítésre, a színészekre, a produkciókra
kellene a figyelmet fordítani, hogy az épület
elsősorban ne a reprezentációt, hanem a
működést szolgálja. Úgy gondolom, hogy ehhez
az alapvető színházi szerkezeteket, belsőépíté-
szeti formákat meg lehet tartani, bár a megren-
delt rekonstrukciós terv maga is komoly átalakí-
tásokat feltételez.

Elképzelésem szerint ez a színház csökken-
tett létszámú személyzettel dolgozó, saját elő-
adásokat, műsorokat készítő és idegen produk-
ciókat is befogadó szellemi műhely lenne, amely
nyitott műsorpolitikájával a haladó és értékeket
teremtő, megtartó kezdeményezések, megmoz-
dulások otthona, az új utakat, lehetőségeket ke-
reső hazai és külföldi művészek fóruma lenne.
Jobb szó híján olyan tagozatok működését tenné
lehetővé, melyek nemcsak kulturális és szakmai,
hanem, meggyőződésem szerint, komoly kö-
zönség- és társadalmi igényeket is kielégítené-
nek. Európában és a fejlett világban számtalan
ilyen intézménytípus található. Ez a színház kap-
csolatokat próbálna teremteni az épületében

A Pogánytánc díszlete (Katona József Színház)

megjelenő csoportok, művészek és a hasonló
jellegű, elkötelezettségű más alkotóműhelyek,
intézmények között. Gondolok itt például a Szké-
né Színházra, a Petőfi Csarnokra, a MU Színház-
ra és természetesen néhány vidéki intézményre
is. Így egyfajta koordinátori szerepet is betölthet-
ne. A színházban készülő produkciók csak addig
maradnának műsoron, amíg valódi érdeklődés
mutatkozna irántuk. Ez felveti a hagyományos
közönségszervezés struktúrájának átgondolá-

sát, valamint újfajta, úgynevezett PR-munka
szükségszerűségét is. A nyitottság elve alapján
bárki eljöhet terveivel, elképzeléseivel, ám pro-
dukciójáért személyesen kell vállalnia a felelős-
séget. Meggyőződésem, hogy ezek és a későb-
biekben felsorolt elvek újabb társulatok, alkotó-
művészek megjelenését, fejlődését segíthetnék.

A színháznak egy-két évig nem lenne állandó
társulata, két alapvető okból. Egyrészt nem hi-
szek abban, hogy néhány ember közösséget tud
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„összehívni" (főleg nem én, hiszen azén nevem-
re igen kevesen jönnének). Úgy gondolom, hogy
a bemutatott produkcióban fellépő művészek,
szakemberek organikusan, természetes módon
szerveződnének csoporttá, társulattá. Másrészt
egy általam elképzelt társulat több színház nyu-
galmát is felborítaná, komoly emberi és anyagi
problémákat jelentene az érintett művészeknek,
színházaknak, bár jól tudom, hogy amilyen elen-
gedhetetlen a színházi élet megreformálása, új
és korszerű struktúra kiépítése, annyira kívána-
tos lenne, hogy ez a folyamat minél kevesebb
sérüléssel járjon.

Sokakban - megvallom, bennünk is - felve-
tődött az a kérdés, miért éppen itt akarunk létre-
hozni ilyen színházat. Hát először is azért, mert
ott van, ahol van. Ha valóban változtatni akarunk
a megmerevedett, gazdaságtalan színházi
struktúrán, akkor éppen itt, ahol a leginkább élés
jelen van ez a szerkezet, itt kell kipróbálni egy új
formát, egy újszerű színházi működést. Mi nem
valami ellen, hanem valami mellett szeretnénk
létrehozni ezt az új feltételek között működő
szín-házat. Külvárosban, Budapest környékén
nem lehet ilyen intézményt létesíteni, hiszen
egyrészt

Volt egyszer..., s megint. A Veszprémi Tánc-
műhely előadásának látványtervezője: Horgas
Péter

várhatóan nincs rá pénz, másrészt nincs kiépített
infrastruktúra, s a közönség sokkal nehezebben
csábítható ki. A nehéz anyagi helyzeten túl
felvetődik az a szakmai és morális kérdés is:
milyen jogon döntjük el, hogy évtizedek múlva
milyen előadások születhetnek. Hiszen rajtunk
áll, hogy milyen színházi tereket hagyunk az
utókorra. Nem kötelességünk-e minél nagyobb
nyitottságot, szabadságot biztosítani? Ezenkívül
ismételten hangsúlyozni kell a már említett tiszta
és különleges jogi-szakmai helyzetet. Továbbá
talán érdemes megjegyezni, hogy számos
budapesti színházban 1998-ban lejárnak az
igazgatói kinevezések, szerződések, és egy új
konstrukcióban működő színház jó minta,
egyfajta eset-legesen választható modell lehet.

A másik „vád", ami pályázatomat érheti, hogy
alternatív, kísérletezgető, „lila" színházat akarok
létrehozni. Az alternatív szó számomra újszerű
működést, egy másik út lehetőségét jelenti. Va-
lóban szeretném, ha minél több progresszív
színházi ember, rendező, illetve az alternatív
színház művészei lehetőséget kapnának itt -
olyanok, akik szociális és kulturális érzékenysé-
gükről, különböző színházi tradíciókat, iskolákat
megújító szakmai felkészültségükről már tanúbi-
zonyságot tettek. Szeretném, ha olyan művé-
szek is megjelennének, akik sajátos
személyiségükkel, világlátásukkal nagy hatással
vannak a magyar színházi életre. Gondolok itt,
többek

között, Máté Gáborra, Halász Péterre, Fodor Ta-
másra, Benedek Miklósra, Kamondy Zoltánra,
Rudolf Péterre, Hargitai Ivánra, Lendvai Zoltán-
ra, Jeles Andrásra, Mohácsi Jánosra.

A színháznak talán egyik legfontosabb fel-
adata a tánc- és mozgásszínházi produkciók
előállítása lenne. Lehetetlennek tartom, hogy
annyi kiváló, külföldön már többször bizonyított
mozgásművésznek, táncosnak ne legyen igazi,
professzionális körülményeket nyújtó otthona,
rendszeresen biztosított fellépési lehetősége a
fővárosban. Itt már meggondolandónak vélem
egy valódi társulat megszervezését is. Lehető-
séget biztosítanék progresszív néptáncosok be-
mutatkozására, fellépésére. Ennél a tagozatnál -
többek között - Lőrinc Katalinra, Bozsik Yvette-
re, Péntek Katára, Bakó Gáborra, Rókás
Lászlóra, Nagy József re, Goda Gáborra és cso-
portjára, Hargitai Ákosra, Kovács Gerzson Pé-
terre, Zsuráfszky Zoltánra, Farkas Zoltánra és
természetesen a hozzájuk kapcsolódó alkotó-
társakra gondolok.

A színház szabad teret nyújtana mindenfajta
esetlegesen színházi igényekkel is jelentkező
zenei előadásoknak (Fesztivál Zenekar, Forrás
Kamarazenei Műhely, Amadinda Együttes).

Bemutatkozási lehetőséget teremtene a Szín-
művészeti Főiskola rendezőszakos hallgatóinak
(hiszen a főiskola rendkívül leterhelt, túlzsúfolt)
és egyes színészképző műhelyeknek is.

Kapcsolatot teremtene a kerületi kábeltévével,
más tévés- és filmforgalmazó társaságokkal, iro-
dákkal, esetleges közös produkció reményében.

A színház művészeti tanácsadójának Máté
Gábort kérném fel.

Megfelelő szakember - feltehetően Duró
Győző - foglalkozna a legszínvonalasabb hazai
és a határon túli magyar előadások
feltérképezésével, meghívásával. Így a főváros
rendszeresen betekintést nyerhetne a különböző
magyar nyelvű színházi folyamatokba. Ennek
érdekében fesztiválokat is érdemes lenne
szervezni - a színház ebből a szempontból is
egyfajta koordinátori szerepet tölthetne be.

A színház stúdiójában lehetőséget teremte-
nénk az új magyar drámák megismerésére,
elemzésére. Nemcsak felolvasásukra, hanem
egy-egy művet kipróbálva bemutatásukra is
vállalkoznánk. A stúdió vezetésére,
szervezésére Duró Győzőt és Forgách Andrást
kérném fel. Talán a stúdióban nyílna lehetőség
egy-egy vita megrendezésére; itt a kritikusok és
a közönség találkozhatnának az egyes
produkciók alkotóival, Így az évtizedek óta
áldatlan kapcsolatban levő szakmai és kritikusi
rétegek közeledhetnének egymáshoz,
árnyaltabban megismerhetnék egymást, és a ma-
guk képességeit. Másfelől ebben a teremben
színházi filmek vetítését, szakmai előadások
megrendezését is lehetségesnek tartom.

Amennyiben lehetőség van rá, a színház épü-
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letén belül időszaki kiállításokat is rendeznénk.
Itt elsősorban szakirányú, díszlet- és jelmez-, il-
letve színházi fotókiállításokra gondolok.

Igen jelentős helyet foglalna el a műsorterv ki-
alakításában különböző külföldi produkciók
meghívása. Ezzel a szakma és a közönség
rend-szeresen és folyamatosan
megismerkedhetne a világ haladó színházi
törekvéseivel; egyszersmind a külföldi
kapcsolatok kialakításával a szín-ház saját és
más magyarországi produkciók menedzselését,
külföldi turnéinak megszervezését is
előkészíthetné és lebonyolíthatná. Két olyan
személyt sikerült megnyernem, akik aktívan
részt vennének ebben a munkában. Rájuk nem-
csak mint szervezőkre, de mint vezetőkre is szá-
mítok. Az egyik Regős János, a Szkéné Színház
igazgatója, aki jelentős részt vállalna a színház
igazgatásában, magával hozná felbecsülhetet-
len tapasztalatait, valamint kiterjedt hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszerét. Regős 1991-
ben már beadott egy igen értékes pályázatot az
akkori Thália Színház igazgatói állására. Több
gondolatát beleegyezésével átvettem. A másik
szakember Szabó György a Petőfi Csarnokból,
aki szintén komoly ismeretekkel rendelkezik. Ő
Tűzoltó utcai pályázatának sorsától függően
kapcsolódna a színházhoz, de ígérete szerint,
amennyiben megnyeri pályázatát (és sikerül lét-
rehoznia az úgynevezett Műhelyházat, amely
hasonló szellemiségű hely lenne), szoros kap-
csolatot kívánna fenntartani egy, a fentiekben
felvázolt színházzal. E két ember személye ré-
vén és a színház művészi koncepciójából
adódóan átvehetők lennének a Petőfi Csarnok
és a Szkéné bizonyos feladatai, programjai
(fesztiválok, különböző projektek),

A színház nyáron is működne, így aktívan be-
kapcsolódhatna a különféle idegenforgalmi
programokba. Nyári előadásokra, úgy gondo-
lom, igen nagy igény lenne a fővárosban. Ezenkí-
vül különböző előadóművészeti kurzusokat, tan-
folyamokat is tartanánk.

Szoros kapcsolatot építhetnénk ki a különbö-
ző szakmai szervezetekkel. Ezzel együtt infor-
mációs központ, valamint színházépítészettel,
tervezéssel kapcsolatos műhely, iroda kialakítá-
sát is elképzelhetőnek tartanám, amely koordi-
nálná, nyilvántartaná a különböző művészeket,
illetve technikai és technológiai tanácsokkal,
szakértők ajánlásával segítené a színházakat.
Gondolok itt például a gazdaságosabb anyagbe-
szerzésre, egyedi bútorok, kellékek, jelmezek
nyilvántartására, esetleges beszerzésére, rak-
tározására, tervezői, grafikai számítógépes stú-
dió működtetésére. Helyet kaphatnának i t ta Je-
lenkori Művészetért Alapítvány és egyéb szak-
mai társaságok.
A színház „Művész" nevét azonnal lecserélném,

mert nagyképűnek és hivalkodónak tartom.
Mivel még mindig bizonytalan, hogy ősszel

Magyar Elektra (Arvisura Színház) (Katkó
Tamás felvétele)

valóban elkezdődik-e a rekonstrukció, munkatár-
saimnak és nekem kétfajta műsortervet kellett ki-
alakítanunk. Amennyiben elmarad az átépítés (az
elengedhetetlen javításokkal és felújításokkal), az
alábbi programot szeretnénk megvalósítani.

Tavasszal, május végéig tovább futnának a
színház jelenlegi darabjai közül a Tudós nők, a
Godot-ra várva s feltehetően A hazug, illetve azok
az előadások, amelyeknek minimálisan hetven-
százalékos a látogatottságuk. Áprilisban kezdőd-
nének egy gyerekelőadás próbái, Pogány Judit
vagy Gárdos Péter vezetésével. Mindketten a
jelenlegi társulat tagjaira osztanák a szerepeket.
Május-júniusban lenne a bemutató. Talán
felesleges hangsúlyoznom, hogy a fővárosban
mekkora igény van gyerekelőadásokra.

Szeretnénk továbbá helyet adni bizonyos vi-
déki előadásoknak, illetve olyan darabok
felújítását tervezzük, amelyek a múlt évadban
komoly szakmai sikereket értek el, de
különböző okok miatt lekerültek a repertoárról.
Gondolok itt például a pécsi Szív bűnei-
előadásra, Kamondy Zoltán rendezésében,
amely több díjat is nyert a múlt évi Országos
Színházi Találkozón. Létre-hoznánk egy Cseh
Tamás retrospektív előadás-sorozatot, valamint
egy zenés Bereményi-estet. Ez utóbbi
rendezésére Szász Jánost kérnénk fel. Néhány
főiskolai vagy színitanodai előadásnak is
biztosítanánk bemutatkozási lehetőséget. Goda
Gáborral az Artus Színház új budapesti be-

mutatóját tervezzük. Fesztivált szerveznénk Ami
az Országos Színházi Találkozóból kimaradt
címmel. Mivel minden évben egyetlen személy
végzi a válogatást, elkerülhetetlennek tűnik némi
szubjektivitás, illetve az, hogy egyes kitűnő elő-
adások bizonyos technikai vagy más kényszerű
okok miatt kimaradnak a válogatásból. Ezeknek
a produkcióknak szeretnénk teret biztosítani. Jú-
nius 24-e környékén a Csányi János által rende-
zett Szentivánéji álmot látnánk vendégül. To-
vábbá Zsuráfszky Zoltánnak, Nagy Józsefnek,
Bozsik Yvette-nek és együtteseiknek szeret-
nénk felajánlani fellépési lehetőséget, Szabó
György több külföldi társulat, zenei együttes köz-
reműködését szervezné meg a tavasz és a nyár
folyamán.

A stúdiószínházban a kritikusok és a szakma
számára szerveznénk nyilvános találkozókat.
Szeretnénk egy Stílusgyakorlat-találkozót létre-
hozni a felújított pesti, illetve a már bemutatott
debreceni és egri produkciókból. A stúdióban éj-
jeli videovetítéseket kezdeményeznénk, ahol
színházi vagy színházzal kapcsolatos filmeket
láthatnának az érdeklődők. Bemutatkozhatná-
nak itt a legszínvonalasabb alternatív együtte-
sek, és természetesen önálló előadóestekre is
lehetőség nyílna. Augusztusban kezdenénk
próbálni Benedek Miklós vezetésével a színház
első „saját" produkcióját, Gábor Andor Pesti
sirámok című darabját. A bemutatót novemberre
tervezzük. Az említett gyermekprodukciók
mellett két felnőttbemutatót is tervezünk. Erre
négy rendezőtől is kaptunk ajánlatot. Kamondy
Zoltán egy
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zőts Géza- vagy egy Márton László-darabot,
ohácsi János Bulgakov Ivan, a rettentő című
űvét, Hargitai Iván Racine Berenice-ét, Rudolf
éter pedig Witkiewicz Hőbörgő János Mátyás
ároly című művét állítaná színpadra. A stúdió-
an folytatódnának a már említett előadóestek,

lletve elkezdődhetne a fiatal magyar drámaírók
bemutató színháza". Itt arra gondoltunk, hogy
ehetőséget biztosíthatnánk új magyar darabok
lemzésére, kipróbálására, bemutatására. A
adnóti Színházban megszűntek, a zalaeger-
zegi Nyílt Fórumon pedig nehezen működnek a
asonló programok. Számítunk a drámaírók ak-

ív közreműködésére. Megközelítően három le-
etséges utat képzelünk el. Az egyik: amikor az

ró rendezőt ajánl, aki szívesen bemutatná a da-
abját, de nincs rá lehetősége; a másik: az író
aga rendezné meg a művét (itt feltehetően

zakmai segítséget kellene számára biztosítani),
harmadik: az író a színházra bízza darabja be-
utatását. Ezek visszafogott költségvetésű elő-

dások lennének, amelyek profi színészekkel bi-
onyíthatnák a darab színpadképességét.
zekből a produkciókból megközelítően évi
árom bemutatót tervezünk. Úgy gondolom, e

alán kicsit túlságosan is bőséges kínálatból évi
70--190 előadást lehetne tartani.

Amennyiben ősszel megkezdődne a rekonst-
ukció, az átépítés ütemétől, illetve a különböző
átszási lehetőségektől függően változna a prog-
am. A gyermekelőadást feltehetően be tudnánk
utatni, a meglévő produkciókkal pedig vendég-

ént különböző helyeken léphetnénk fel.
Mivel a színház lakóépületben helyezkedik el,

rekonstrukciós munkákra csak este nyolc óráig
an lehetőség. Így megfelelő biztonsági feltéte-

ek mellett kilenc óra körül színházi jellegű elő-
dásokat lehetne tartani például a kibontott né-
őtéren. Erre Halász Pétert, Rudolf Pétert vagy
eles Andrást kérnénk fel. Különböző pesti, illet-
e vidéki színházakkal koprodukciós előadáso-
at hozhatnánk létre.

És most nézzük, hogy elképzeléseimet milyen
nyagi feltételek, lehetőségek között valósíthat-
ám meg. A színház jelenlegi évi állami költség-
etési támogatása kilencvenmillió forint. Száz-
yolcvan előadással és átlagosan kétszáz forin-

os jegyárral, hetvenszázalékos nézettséggel
zámolva körülbelül tizenhatmillió forint várható
jegybevételekből. A különböző alapítványoktól,
lapoktól, szponzoroktól, a bérbeadásokból és
gyéb bevételekből megközelítően tizen-
yolcmillió forintra számíthatunk. Ez összesen
24 millió forint. A színház éves költségei - me-

yekhez a nettó közalkalmazotti bérek és tiszte-
etdíjak (21 600 ezer forint), a tizenharmadik havi
ér plusz tb (2 millió forint), a műszaki bt-k díja
16 800 ezer forint), a tb-járulék (12 millió forint)
s a ház rezsiköltsége (24 millió forint) tartoznak -
összesen 76 millió 400 ezer forint. A két

végösszeg különbségéből adódóan megközelí-
tően negyvenhétmillió forint fordítható a produk-
ciókra. Mivel elképzelésünk szerint a támogatás-
hoz, a pénzhez való viszonyt is alaposan át
kellene értékelni, ez az összeg biztonságosan
elegendőnek ígérkezik a fentiekben vázolt
program teljesítéséhez.

Számításaink szerint például egy tizenöt szí-
nészt foglalkoztató, saját produkció körülbelül ti-
zenegymillió forintba kerül. Harminc előadás fel-
lépti díjai megközelítően 2 700 ezer forintból fe-
dezhetők, ám ez az összeg a kétszáz forintos
helyárakból előteremthető, az egyes előadások
minimum önfenntartók lehetnének. Így évi há-
rom-négy „nagy", saját bemutató tartható.

A befogadott előadások, produkciók finanszí-
rozását egyedileg kellene elbírálni. A vidéki szín-
házaktól például valószínűleg nem kérnénk bér-
leti díjat, amely ma már több százezer forintra
rúghat. Bizonyos előadások, programok nem
kapnák meg ezt a kedvezményt, így lehetőség
nyílna a „szegényebb" produkciók támogatásá-
ra. Elképzelésünk szerint, mivel a színház gya-

letemben először jelentkeztem a SZÍN-
HÁZ szerkesztőségénél, hogy írok né-
hány mondatot Horgas Péter igazgatói
pályamunkájának elvérzése kapcsán, mi-
velhogy az azt ajánló szakmai kuratórium-
nak megtisztelő módon tagja lehettem.

Hozzászólásomat most mégis úgy szerkesz-
tem, hogy az eredeti célommal majd csak végzem
mondanivalómat; Csáki Judit ugyanis belátni en-
gedett Érdek és szolidaritás című vitairatába
(SZÍNHÁZ 1995/3.), ezért annak néhány
gondola-tára reflektálva kezdem s folytatom.
Semmi baj, azért így is eljuthatok oda, ahová
akartam!...

(Előre bocsátom, hogy Csákiétól rendre eltér-
nek az ízlésítéleteim, a szakmai közállapotokra
vonatkozó látleleteim, mindazonáltal személy
szerint kedvelem a kritikusnőt, mert noha bitang
nagyokat tudok alkalmanként vitatkozni vele, ne-
ki - kevesek között - humora, öniróniája is van
elviselni őszinteségemet.) Csáki egy-két megál-
lapítását tehát fölhasználom, és nemcsak to-
vábbgondolkodásomhoz, hanem ellenvetése-
imhez is.

Mélyen egyetértek Csákival (véletlenül) ab-
ban, hogy a Művész Színház társulati szövetke-
zésének fiaskója példa értékű tünet, mi több, ma

korlatilag egész évben üzemelne, célszerű lenne
áttérni a megszokott színházi évadról a költség-
vetési évhez igazodó működési rendre. Ebből a
nyitott, egyfelől szabadabb, ám ugyanakkor szi-
gorú gazdasági keretek között működő színházi
modellből következően, a jelenlegi gazdasági
vezetővel, Megyeri Lászlóval folytatott beszél-
getéseim során felvetődött egy másféle gazda-
sági szerkezet felállításának lehetősége is.

Úgy gondolom, ezek a szakmai, művészi és
gazdasági elképzelések a felsorolt nevek és
programok megfelelő garanciákat jelentenek
egy „alternatív", gazdaságosabb, színesebb
modell kialakítására, működésére.

Végső soron örülök, hogy pályáztam, mert sokat
tanulhattam belőle, számos színházi problémát
mélyebben, árnyaltabban megismerhettem, és
ami talán a legfontosabb: ez alatt a három hét
alatt érzékelhettem, milyen jelentős szellemi erő
gyűlt össze egy általunk lehetségesnek tartott új
színházi struktúra megvalósítására.

gam sarkosabban fogalmazok: ómen!... A ku-
darc törvényszerűen következett be, és szerin-
tem abban a kinevező szerv éppúgy ludas, mint a
társulat, no meg persze a céh egymást irtó, egy-
mást lejáratni kész pszichológiailag műveletlen,
hangadó többsége is. Az a színházművész, aki
ma nem érti, nem látja át, hogy a Művész Színház
sikerületlen közképe mára az egész színházi tár-
sadalom rangját, méltóságát és reputációját le-
járatta, az szűklátókörű, precízebben: bornírt és
ostoba. Minden eredmény, Békéscsabától Kas-
sáig, Újvidéktől Nyíregyházáig, Sepsiszent-
györgytől Sopronig a teljes magyar színházmű-
vészetnek növeli erejét, amiképpen valamennyi
bukás és silányság csappantja esélyeinket
ugyanezen a Kárpát-medencén belül. Kérdés
persze, hogy ki vagy kik, hol és milyen fórumo-
kon, hogyan és miért értékelnek valamit előrelé-
pésnek, helyben topogásnak vagy minősíthetet-
lenségnek!...

Bizony, hadd írjam le, kedves Csáki Judit és
tisztelt Mészáros Tamás, hogy a színész- meg
rendezőtársadalom irigyen és torzul megnyilvá-
nuló értékítéletein túl a máig előállott értékzava-
rért nagyban felelőssé tehető az a kritikusgárda
is, amely bár igen művelt, roppant buzgékony, de
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