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Budapesti Operettszínház korábbi fôigazgatója,
Kerényi Miklós Gábor tizenhárom éves mun-
kálkodása egyik legnagyobb eredményének tar-

totta, hogy a teátrum  állami fenntartásba került, és az
operett hivatalosan is hungarikum lett. „Ezt mi úgy ér-
telmezzük, hogy azok a szerzôk, az a játékstílus, amit
a színházunk képvisel, szintén hungarikum lett” –
nyilatkozta a magát KERO-nak nevezô direktor. Bár az
operett számos jelentôs szerzôje volt hazánkfia, a
Jacques Offenbach és Johann Strauss által megterem-
tett mûfajt magyarként kisajátítani mégis kicsit meg-
mosolyogtató. De ez inkább a hungarikum-ôrületrôl
szól, szempontunkból, illetve a színház szempontjá-
ból az állami fenntartásba vétel elônyei a fontosabbak.
A színházaival meglehetôsen mostohán bánó fôváros-
nál kiszámíthatóbb és nagyvonalúbb partner az állam,
az Operett ráadásul nemzeti kategóriájú teátrumként
ez évtôl kiemelt támogatást élvez. Ezenkívül meglehe-
tôs tekintélyt ad mind az intézménynek, mind a máig
idehaza kissé lenézett mûfajnak az Elôadó-mûvészeti
törvény által biztosíthatott legmagasabb státus.
Hogy a fenntartóváltás mögött milyen erôk voltak,

nem tudjuk pontosan, de számos érdek csapott össze.
Bizonyára Kerényi erôfeszítéseinek is köszönhetô a
végeredmény, ám az is igaz, hogy a fôváros  és az
állam között hosszadalmas, változó feltételekkel zajló
alku eredményezte a váltást. Többször felmerült, hogy
az állam átveszi a teátrumot, négy évvel ezelôtt azon-
ban egy félmegoldás körvonalazódott. 2012 májusá-
ban közszolgáltatási szerzôdést kötött  az állam az
Operettszínházzal, mégpedig  azért, hogy  az Elôadó-
mûvészeti törvény módosítása alapján felálló új finan-
szírozási rendszerben megkaphassa a nemzeti minôsí-
tést. Az Operettszínház vállalta többek között a klasz-
szikus operettjátszás hagyományainak ápolását,
magyar szerzôk mûveinek játszását, ezen belül a kor-
társ mûvek bemutatását, valamint hogy kiemelt figyel-
met fordít a gyermek- és ifjúsági produkciók bemuta-
tására, illetve a független és határon túli magyar szer-
vezetekkel való együttmûködésre. Tehát körülbelül
ugyanazt tette, mint korábban. Lôrinczy György sze-
rint, aki a színházat 2014-tôl igazgatja, viszont épp
ezzel a korábban gondosan kialakított mûsorpolitiká-
val érdemelték ki a nemzeti státust.

Hogy mennyire bonyolult volt a dolog, mutatta,
hogy a fôváros 2013. júniusban írta ki a vezetôi pályá-
zatot, a legtöbb szavazatot Kerényi kapta, ám szeptem-
berben mégis eredménytelennek nyilvánították azt.
Csomós Miklós akkori fôpolgármester-helyettes ezt
azzal indokolta, hogy az Operettszínház fenntartót
vált. A magyarázat életszerûségét megkérdôjelezte,
hogy a pályázatot már ennek tudatában írták ki. Ám
mégsem lehettek annyira biztosak a színház átadásá-
ban, hiszen novemberben ismét kiírta a vezetôi pályá-
zatot a fôváros. A kormány épp ezen a napon döntött
arról, hogy 2014. január 1-jével a budapesti színházat
átveszi az Emberi Erôforrások Minisztériuma
(EMMI). Ezért aztán a fôváros, amit eszerint nem tá-
jékoztattak a döntésrôl, decemberben ismét visszavon-
ta a pályázatot. Amit aztán a tárca írt ki újra, erre a
színházat 2001 óta irányító Kerényi már nem pályá-
zott. Nyilván nem magától döntött úgy, hogy átadja
szenvedélyesen szeretett színházát – ahol fiát és fele-
ségét is alkalmazta – az egyebek mellett turnékat és
nemzetközi szerzôdéseket a Pentaton Mûvész és
Koncertügynökség Kft. színeiben irányító ismert és te-
kintélyes színházi menedzsernek, Lôrinczy
Györgynek. Kerényi egyébként mûvészeti vezetôként
maradt a színházban, és a teátrum továbbra is az álta-
la kijelölt úton halad. A rendezô egy unalmas, alig lá-
togatott színházból jól menô teátrumot hozott létre
hosszú mûködése során. Sikeres musicalekkel, akku-
rátusan felépített sztárokkal vonzotta be a nézôket, kü-
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lönösen a fiatalokat. Elsôsorban Kerényi látványos és
népszerû, bár a kritika által nem igazán értékelt ren-
dezéseivel az operett közönsége is fiatalodott; igaz,
erre nincsenek pontos mérései a színháznak.
Mindezek hatására 2009-tôl az elôadásszám és a fize-
tô nézôk száma is jelentôsen növekedett, 2015-ben 584
elôadást tartottak 460 ezer nézô számára. A gazdasági
válság idején ilyen növekedésre egyetlen hazai színház
sem volt képes. Ha csak a saját székhelyükön, a
Nagymezô utcában megtartott elôadásokat nézzük,
akkor már nem ilyen rózsás a kép: 2009-hez képest az
elôadásszám 20 százalékos és a nézôszám 18 százalé-
kos csökkenését tapasztaljuk. Lôrinczy szerint ez ter-
mészetes, hiszen az Operettszínház csak úgy tud ele-
get tenni külföldi és belföldi vendégjáték-felkérései-
nek, ha kevesebbet játszik a székhelyén. 
Felvetôdik a kérdés, hogy egy szórakoztató zenés szín-

ház, amely ráadásul jelentôs számban musicaleket tart
mûsoron, miért kap nemzeti minôsítést és kiemelt tá-
mogatást. Lôrinczy György szerint azonban a magyar
operettszerzôk magas színvonalon való bemutatása ön-
magában is indokolja a nemzeti besorolást. A musica-
lekkel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy azok leg-
többje történelmileg vagy irodalmilag fontos mûveket
dolgoz fel. Ilyen a színház legendás sikerprodukciója, a
Rómeó és Júlia vagy az Isten pénze, az Ördögölô Józsiás, a
Marie Antoinette vagy épp az Abigél. Ezért aztán
Lôrinczy a színház mûfaját „zenés népszínházként” ha-
tározza meg. De még a „szórakoztató” minôsítés ellen is
tiltakozott: „Értehetetlen és elkeserítô, hogy még mindig
nem tudtuk kinôni a »szórakozató« jelzôt, holott nem
minden csupán szórakoztató, ami zenés, ráadásul a mi
szórakoztató elôadásaink aránya a repertoárban nem
nagyobb, mint a prózai színházak esetében a bohóza-
tok, vígjátékok száma.” A színházi szakember hozzáte-
szi: „Kálmán és Lehár ugyanolyan fontos kell legyen,
mint Erkel és Molnár Ferenc.” Az kétségtelenül igaz,
hogy a színház repertoárja nem a nemzetközi sikerda-
rabokra, például Andrew Lloyd Webber mûveire épül.
Ezeket a Madách Színház játssza, míg az Operett a ke-
vésbé népszerû Lévay Szilveszter (Elisabeth, Mozart,
Rebecca, Marie Antoinette) mûveibôl válogat nagy szám-
ban. Lôrinczy szerint azért, mert ô a nemzetközileg leg-
elismertebb magyar musicalszerzô, és mûvei illeszked-
nek a legjobban a színház profiljához. 
Minden állami fenntartású színház közfeladatot lát el

– mondja Lôrinczy –, függetlenül attól, hogy milyen ré-

teget és ízlést szolgál ki. Arra a kérdésre, hogy az ô
missziójuk egy fôvárosi kezelésû színház keretein belül
is megvalósítható volt évekig, Lôrinczy azt mondja,
hogy a zenés színházak között komoly bérfeszültsége-
ket okoztak az Operett alacsony bérei, sôt, „egy zenész-
nek jobban megérte például zeneiskolában tanítani,
mint a színházban dolgozni” – állítja. Ugyanakkor az
Operettben nem kerestek rosszul a mûvészek, igaz, ezt
a jelentôs pluszmunkának, a belföldi és külföldi tur-
néknak köszönhették.  Az igazgató felhívja a figyelmet
arra a tényre, hogy a zenés mûfajt kiemelten támogat-
ja a kormányzat, ez az Operaház büdzséjén és egyéb
fejlesztéseken is látszik: „Ebbe a sorba, ha tetszik, ha
nem, beletartozik az Operettszínház kiemelt támogatá-
sa is.” Emellett pedig a nemzeti státussal a „hosszú
évek óta tartó kiemelkedô nemzetközi tevékenységün-
ket is elismeri az állam” – mondja az igazgató.
Valóban, számos németországi helyszín mellett rend-
szeresen megfordulnak Japánban, Izraelben és
Oroszországban is. A turnékat egy  magánvállalkozás,
a Pentaton ügynökség szervezi, aminek fôigazgatói ki-
nevezése elôtt Lôrinczy volt az igazgatója, tulajdonosai
pedig  Kolosi Tamás és felesége, Zimányi Zsófia.
Szerinte „nem lehet pótolni és lenyúlni a Pentaton kap-
csolatrendszerét, erre az érvényes szerzôdések sem
adnak lehetôséget, ahogy az ott dolgozó szakemberek
nélkül sem lehetne egy sikeres nemzetközi osztályt fel-
állítani a Nagymezô utcában”, neki magának pedig ma
már fôigazgatóként nincs ideje ezzel foglalkozni. Így
tehát maradt az állami és magánszféra együttélése. Az
állami fenntartású színházban a Pentaton nemcsak
turnékat szervez, hanem a musicaljogok tekintetében
is segít. Elôfordul, hogy az általuk képviselt szerzô jo-
gait adják el a teátrumnak, például Lévay Szilveszter
esetében. Ritkábban a színház kezdeményezésére a
Pentaton saját maga számára vásárolja meg a jogot, és
10 százalékos jutalékért továbbadja az Operett-
színháznak. Az együttmûködés másik formája, amikor
az ügynökség szerzi meg az általa javasolt vagy a szín-
ház által áhított mûvek non-replica-jogát. Az kétségte-
len, hogy a Pentaton közbeiktatásával drágábbak lesz-
nek a jogok, mintha a színház stábja maga kopogtatna
az ügynökségek ajtaján, ám érvelésük szerint az
ügynökség nélkül nem sikerült volna a valóban impo-
záns nemzetközi kapcsolatrendszert  kiépíteni. A szín-
ház idei állami támogatása 1,6 milliárd forint. Igaz,
ebbôl 250 millió forintot azonnal tovább is utalnak a fô-
városnak bérleti díjként, ugyanis Budapest csak a fel-
adatot adta át az államnak, az épületet nem. Ám a tá-
mogatás így is 750 millió forinttal több, mint tavaly!
Ebbôl nemcsak a béreket zárkóztatják fel, hanem ebbôl
újítják fel és indítják be saját játszóhelyként a sokáig
bérbe adott Moulin Rouge-t. A Kálmán Imre
Teátrumnak elnevezendô egykori mulató az igazgató
reményei szerint a jövô évadban meg is nyit.  Lôrinczy
azt reméli, hogy az 1,6 milliárdos állami támogatás a jö-
vôben sem fog csökkenni. Ha így lesz, ígéri, nem fog-
nak pályázni az NKA-hoz, így több marad a piac más
szereplôinek. A színháznak jelentôs saját bevételei is
vannak. Jegybevételük és az annak 80 százalékát kitevô
tao-bevételek a legfontosabbak. 2013-ben 1,1 milliárd fo-
rinttal ôk kapták a legtöbb tao-pénz, ám késbôbb
Román Sándorék mögött a második helyre szorultak.
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színházi élet fôvonalába tartozó önkormányza-
ti színházak csendesen ôrölnek, csatazaj vagy
jajkiáltás inkább csak a központ, az állami szín-

házak és a periféria, a függetlenek felöl hallatszik.
Ezekbôl a zajokból a vidéki közönség keveset érzékel,
náluk sem az állami, sem az alternatív színház nem
gyakori vendég. Lényegében Budapesten sem más a
helyzet, hiszen itt is az önkormányzati színházak elô-
adásait preferálja a nézôk többsége. Az a látszat kelet-
kezik, hogy a Nemzeti Színház körül idôrôl idôre fel-
horgadó vitákat csak a politika gerjeszti, a Budapesti
Kamaraszínház és a Játékszín vagy a Bárka sorsának
alakulását közönyösen szemlélte a szakma és a kö-
zönség, a független színházak panaszait pedig, mint
a mai Tiborcok felszólamlásait, rideg részvétlenség
fogadja. De hát miért is lenne bármilyen ribillió, hi-
szen általában a színházak anyagi helyzete jónak
mondható, a fenntartók elégedettek a mûsorral, sze-
rintük az igazgatók is jól teljesítenek, és láthatóan a
kínálat megfelel a közönség igényeinek. 
Aggodalomra tehát semmi ok. Lassan negyven éve

figyelem a színházi élet történéseit, kutatom a válto-
zások irányait. Megtanultam, hogy a csend mindig a

vihar elôszele, vagy ami még rosszabb, a megváltoz-
tathatatlanba való belenyugvásé. A helyzet most az
utóbbit valószínûsíti. Az önkormányzati színházakról
lesz szó a továbbiakban, elsôsorban a vidékiekrôl,
amelyekre � látványos  politikai aktivitásuk ellenére �
kevés figyelem jut.

A pénzről, amely sohasem elég

Ez a szentencia érvényét vesztette mára: pénz van
elegendô. Ha nem lenne, akkor azt tudnánk, még
akkor is, ha ez az idôszak nem a látványos petíciók és
panaszkodások ideje. Az állami költségvetésben
2010-ben és 2015-ban is körülbelül ugyanakkora a tá-
mogatás: mintegy 10 milliárd forint. Nem volt sem
látványos emelés, sem megrendítô elvonás. Mivel ra-
dikális újraelosztásra sem került sor, ezért az egyes
színházaknak nagyjából ugyanannyi jut az állami
szubvencióból. Tudjuk, hogy néhány önkormányzat
hozzájárulása változott, de inkább a fenntartói támo-
gatás csökkentése a jellemzô. A jegybevételek, azaz a
helyárak drámai növekedésérôl biztosan értesültünk
volna. Mint ahogy arról is, amennyiben a színházak

Szabó István

Sikerre viszik
A  V I D É K I  S Z Í NH Á Z A K  H E LY Z E T É R Ő L

A

2014-ben így is 1,2 milliárd forintot tudtak bevonzani
társaságiadó-felajánlásokból. Igaz, a jegybevétel csök-
kent, így 2015-ben csak 1 milliárd forint értékben
gyûjthet taót a színház. Lôrinczy néhány más igazgató-
val, például Vidnyányszky Attilával vagy Ókovács
Szilveszterrel szemben, akik nemrégiben megalakítot-
ták a Tiszta Tao Társaságát, nem utasítja el eleve azt,
hogy ügynökségek segítségét is igénybe vegyék a pénz
összegyûjtésében. Bár a zömét természetesen saját csa-
tornáikon, jutalék fizetése nélkül csatornázzák be, de
az igazgató érvelése szerint mivel igen nagy, ráadásul
évente változó összegrôl van szó, elôfordulhat, hogy
nem sikerül teljesen feltölteni a rendelkezésre álló ke-
retet. Lôrinczy szerint bûn volna azt az összeget veszni
hagyni. Szerinte ugyanis ha egy színháznak kiemelt a
támogatása, még nem jelenti azt, hogy nem kell min-
dent megtennie a pluszforrások bevonására.
A magasabb támogatás az igazgató szerint meglát-

szik a mûvészi munkán is, ugyanis lehetôvé teszi, hogy
bátrabban kísérletezzenek. Nemrégiben például Zsótér
Sándort hívták rendezni, aki a Miskolci
Operafesztivállal és a Zeneakadémiával közös produk-

cióban az Egy anya történetét vitte színre.  Most pedig
Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezôje állít
színpadra egy kortárs operát. Az Átrium Film-
Színházban pedig egy Almodóvar-musicalt mutatnak
be. Ezek az elôadások jót tesznek a színészeknek, mert
egy másik színházi, zenei  világot ismernek meg, de a
közönségnek is, hiszen a színház sztárjai szerepelnek
ezekben is, és a bátrabb rajongók követik ôket ezekre a
legtöbbjük számára bizonyára ismeretlen vizekre is –
mondja az igazgató. Természetesen a nagyszínházban
óvatosabb duhajnak kell lenni, mondja Lôrinczy. De itt
is találkozik a nézô egy formabontóbb Chicagói herceg-
nôvel, Béres Attila rendezésében. Igyekeznek a musi-
calek közönségével az operettet is megismertetni úgy,
hogy kedvenceik megjelennek a másik mûfajban is. A
kiemelt támogatás következtében segíteni tudnak a vi-
déki színházaknak is azzal, hogy koprodukciót ajánla-
nak fel számukra. Ilyen Kaposvárott a Luxemburg gróf-
ja, Székesfehérváron az Abigél, Miskolcon a Viktória,
Kolozsváron a Cigányszerelem. Lôrinczy szerint nincs
messze az az idô, amikor Budapest új zenés mûvész-
színházának titulálják a Nagymezô utcai teátrumot.
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