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HOGY VAN JÓL?
BESZÉLGETÉS SCHWAJDA GYÖRGGYEL

 Amikor igazgató lett Szolnokon -
másodszorra, 1985-ben - az első lépése
az volt, hogy átalakította a bérezési rend-
szert. Erről többnyire mendemondák ke-
ringtek akkor; óriási színészjövedelmekről
beszéltek, de a részleteket nem tudta
senki.
 Mert nem kérdezték.
- Most kérdezem.
 Akkor elmondom. Már 1985 előtt is

volt egy olyan jogszabály - az egyetlen,
amellyel valamit lehetett kezdeni -, hogy a
terven felüli bevétel kilencven százalé-
kával azt kezd az ember, amit akar. Amikor
kineveztek, azt mondtam a tanácsnak,
hogy hagyják így a bevételi tervet, akkor
is, ha én egy-két-három év múlva ennek a
többszörösét teljesítem. Beleegyeztek.
 Ilyen alacsony egy bevételi terv?
 Ez akkor az átlaghoz képest nem volt

olyan alacsony, de végül is alacsony volt,
hisz könnyedén túl lehetett teljesíteni.
 De hát az a terv, amelyet könnyedén

túllehet teljesíteni, nyilván rossz.
- Ez igaz, de az előző néhány év

tapasztalata alapján reálisnak mutatkozott.
. . Az a lényeg, hogy én arra a bizonyos
bevételi többletre bevezettem a felléptidíj-
rendszert. A színészeknek sokkal több
előadást kellett teljesíteniük, rendesen
fölemeltem a jegyek árát - minden évben
volt legalább egy produkció, ami száz
százalékkal felemelt helyárral ment, a
Táncdalfesztivál, a Zsivágó, a
nagyoperettek.

 Es a színészek előadások után
kapták a pénzt?

 Igen, a fizetésen fölül.
 A fizetésüket nem emelte?
 Ebből nem. Csak a szokásos

központi bérfejlesztésből.
- A színészeknek összesen mennyi

pénz jöhet így össze?
-...Időközben jött egy rendelet, ami

lehetővé teszi, hogy a színészeknek
elszámoljunk bizonyos költségtérítést. Ez
az úgynevezett sminkpénz; nem terheli
sem adó, sem társadalombiztosítási
járulék. Előadásonként háromszáz forint,
függet-lenül attól, hogy az illető csoportos
szereplő vagy vezető színész. Es ezen
felül van a fellépti díj, ami nettó hétszáz
forint. A csoportos szereplő fellépti díjat
nem kap, csak a sminkpénzt.

- Ez másutt is így van?
 Nagyon vegyes. Ugyanígy nincs. Ka-

posvárott például megszüntették a fel-
lépti díjat, beépítették a bérbe. Magasabb
lett a fizetés, viszont nem függ attól, hogy
a színész mennyit játszik. Nálunk a színé-
szek szívesen vannak benne az előadások

ban, hiszen ettől függ, hogy mennyit ke-
resnek.
 És a műszak?
 Megszüntettük a túlórát: most há-

romféle fizetést kapnak. Egyrészt az alap-
fizetést, másrészt a túlóraátalányt, ami
táranként változik. Például a díszítők az
alapfizetésre ötven százalékos túlóraáta-
lányt kapnak, s ezért mindig kötelesek a
színház rendelkezésére állni. Ha éjszaka is
dolgoznak - a színházban az éjszakai
műszak az esti előadás díszletének lebon-
tása után kezdődik-, akkor éjszakánként
ötszáz forintot kapnak. A harmadik típusú
jövedelem a mozgóbér - ez szolgál ju-
talmazásra, fegyelmezésre. Nem tudom
pontosan megmondani, hogy ez mekkora
összeg - de mondok példát. Ha a díszítő
fizetése, mondjuk, tízezer forint, ötezer rá
a túlóraátalány és három-négy-ötezer fo-
rint a mozgóbér. A műhelyeknél is meg-
szűnt a túlóra; megkapják a feladatot, a
határidőt, és ha időre és megfelelő minő-
ségben teljesítenek, megkapják a kitűzött
célprémiumot, amelynek nagysága per-
sze a feladat jellegétől és határidejétől
függ.

Schwajda György és Fodor Tamás próbál

- Mennyi állami támogatást kapott a
színház tavaly?
 Ötvenkilenc millió forintot. És tízmillió

volt a saját bevétel.
 S ha bevezetik a fejkvótát?
 Már bevezették: harminchárom millió

forintot kapunk a nézők után. És valamit
még talán ad hozzá a tanács meg a minisz-
térium - most azon folyik a huzavona,
hogy meglegyen a tavalyi pénz. Vannak
ígéreteim, hogy talán meglesz; de nincs
benne a kötelező tizenhat százalékos bér-
fejlesztés, ez hatmillió forint, ki kell gaz-
dálkodni, nem is tudom, honnan, mert az
előadások költségei nálunk nagyon
alacsonyak. Három és fél millió forintot
költünk az összes bemutatóra egy évad-
ban.
- Van olyan bemutató Pesten, ami egy-

maga sokkal többe kerül.. .
 Ezt én nem igazán értem. Az az érzé-

sem, hogy a műhelyek alaposan átverik a
színházakat.
 Az elmúlt öt évben hogyan változtak a

színházvezetés feltételei? Csak romlot-
tak?
 Ezt nem mondanám. Az mindenkép-

pen nagy teher, hogy nincs a színházak-
nak igazi mecénása. Úgy tűnik, a színház



ebben a gazdasági helyzetben felesleges
fényűzés. Pedig ha megnézi, hogy az állami
költségvetés hány százalékát veszi el a
kultúra egésze, nevetségesen kicsi az
összeg.

 Balkáni hányad, annyi bizonyos.
 És még ez a nevetséges összeg sincs

meg. Azt gondolom, hogy az államnak
vállalnia kellene a színházépületek fenn-
tartását és a béreket, a színházaknak meg
állniuk kellene a bemutatók költségeit. És
ha valami jól megy, akkor az megteremti a
következő előadás anyagi feltételeit.
 Ha sorra veszi azokat a tényezőket,

melyektől a szolnoki színház olyan lenne,
amilyennek maga szeretné, melyek azok?
A pénzen kívül.
 A pénzt nem sorolnám az első helyre.

A személyiségeket igen. Rendezők, színé-
szek - ez a legfontosabb. Meg a díszlet-,
jelmeztervező.. .
 Ez hozná a közönséget?
 Igen. Az emberek a legritkább esetben

mennek be ismeretlen darabokra, isme-
retlen írókra .. .
 De hát maga mégis rendre ezzel áll

elő. Sultz Sándor, Márton László... , de
még Ghelderode-ot is idesorolnám.

- De Ghelderode-hoz ott volt Szikora.. .
És Mertz Tiborra is lassan bejön a közön-
ség. És másokra is. Szóval személyiségek
kellenek. És ha Garas meg Törőcsik itt fog
játszani, és Taub rendez-ez ilyen eset.

 Tényleg: maga éppen akkor szerződ-
tette Törőcsik Marit és Garas Dezsőt, ami-
kor felújítás miatt bezár a színház, s a
meglévő társulattal is nehéz lesz mit kez-
deni. Miért?

 A felújítás remélhetőleg tizenegy hó-
nap lesz, s addig a szobaszínházban -
melynek a nagyon kísérleti jellegét átme-
netileg felfüggesztjük-tartunk majd be-
mutatókat. Az új színház avató premierje
Szigligeti Liliomfija lesz; nemcsak azért,
mert ő a színház névadója, hanem mert
Taub János ezzel a darabbal akar vala-mit
kezdeni. És Törőcsik meg Garas biztosan
fognak játszani benne. De elsősorban azért
szerződtettem őket, mert megen-
gedhetetlennek tartom, hogy két ekkora
színész társulat nélkül legyen.

 Aligha azért, mert senki nem lett volna
hajlandó szerződtetni őket.. .

 Az mindegy. Tény, hogy nem találtak
maguknak színházat, társulatot... Színé-
szetükkel mindenesetre méltatlanul ke-
véssé vannak jelen a színházi életben. És
mondok magának még valamit... Én
pontosan tudom, hogy ők itt sokat fognak
dolgozni. De... ha soha be nem tennék a

Jelenet a szolnoki színház Rákóczí tér cimű
musicaljéből

lábukat ide, ennyi akkor is jár nekik. Így
gondolom.
 Az, hogy maga most őket ide szerződ-

tette, egyfajta „pozitív reakció" volt a József
Attila Színház igazgatói pályázatának
végeredményére?
 Egy helyzet volt, lehetőség - éltem vele.
 Évek óta benne van a színházi köztu-

datban, hogy maga várományosa egy
pesti színigazgatói posztnak.. .
- Én ezt sose vártam igazán, hiszen az
igazgatástól is irtóztam. De azt tudom,
hogy Pesten jobbak a lehetőségek arra,
hogy azokat a bizonyos személyiségeket
szerződtetni lehessen. És nagy előny az is,
hogy az előadások nem halnak meg olyan
gyorsan. Amióta itt van, Taub János is
rendesen gyötört, hogy menjünk Pestre,
mert ez egy vízfejű ország, ugyebár...
Aztán Garas Dezső keresett meg, hogy ha
megpályáznám, odajönne, nemcsak szí-
nésznek, hanem rendezőnek is, meg min-
denesnek is. Előtte felkért a fővárosi ta-
nács, hogy pályázzak. Végül azért
pályáztam, mert -- bár tudtam, hogy
esetleg egy-két éven belül akadna más
lehetőség is, csakhogy - egyáltalán nem
biztos, hogy Garas ajánlata akkor is állni
fog. Az is az érvek között volt, hogy itt most
egy évre leáll a színház. Úgy gondoltam,
ha megkapom a József Attilát, akkor
szerintem ott sok mindent le kell venni a
műsorról. S amíg elkészül egy-két új
előadás, addig a szolnoki színház ott
játszhatott volna. Azt ugyanis kikötöttem,
hogy a fel-

újítást végigcsinálom, ingyen is, akár-
hogy, mert nem hagyhatom itt. És kitalál-
tam még valamit.. .

 Mit? Ha már ez az igen szűkszavú
pályázatából nem derült ki.. .

 Nem véletlenül nem írtam bele, így
is elég nagy voltfa kavarodás a József
Attila társulatában... Szóval
odaszerződtettem volna néhány jelentős
színészt, Törőcsiket, Garast meg
másokat. Azt terveztem, hogy a két
társulatot egy kicsit összekeverem, azaz
egyes színészek vendégként játszottak
volna a másik színház produkciójában.
Fellépti díjért - ami, ugye, előnyös a
színésznek az adó szempontjából s a
színháznak a társadalombiztosítási járulék
elmaradása miatt.. .

 Nem lett volna több esélye, ha ezt
leírja a pályázatban?

 Dehogy. Hiszen az elutasításnak
az volt a lényege, hogy ebben a nyugtalan
világban nincs szükség olyan radikális
változásra, mint amilyent az én szemé-
lyem ígér, hanem nyugalom kell, bizton-
ság. Ha még ezt is leírom, csak olaja
tűzre.

- Jönne még Pestre színigazgatónak?
Milyen feltétellel?
-. Most már semmilyen feltétellel sem. -.
Ha kineveznék?
-. Akkor sem.
-. Miért?

-. Ez a tapasztalat nyilvánvalóvá tette
számomra - és ennyiben elfogadom a
zsüri döntését-, hogy a szakma nagyobbik
része a nyugalomra szavaz, a változtatás
ellen. S ha így van, akkor rám tényleg
nincs szükség,

-- De nem gondolja komolyan, hogy ez
így van jól...



- Szerintem nincs jól, de tény. Így van.
Mindegy, hogy erről maga mit gondol,
vagy én mit gondolok. Elindult egy folya-
mat; nevezetesen az, hogy a Madáchban
a társulat maga választotta az igazgatóját.
Úgy gondolták, hogy ez egyszeri eset -
nem az. Jött Szeged, és jön majd más is.
A színházban pedig nem létezik demokrá-
cia. Illetve, ha mégis, azt az úgynevezett
társulat kényelmi szempontjai irányítják.
Az itteniek tudomásul veszik, hogy nincs
demokrácia... Én is próbáltam már mű-
vészeti tanácsra bízni mindenféle döntést,
eszükbe se jutott besétálni a zsákutcába.
Nekem szerencsém, hogy nem vagyok
rendező; a rendezők biztonságban érzik
magukat, mert nem diktálok egyfajta íz-
lést, s a színészeknek sem egyféle színház-
ban kell játszaniuk. Ez az én szerencsém.
Mert egyébként nincs különösebb tehet-
ségem az igazgatáshoz - igaz, ehhez
nem is kell semmiféle tehetség, ezt meg
kell és meg lehet tanulni - én például
Székely Gábortól tanultam. Az sem tehet-
ség kérdése, hogy az ember odafigyel
kétszáz másik emberre, és igyekszik kita-
lálni, hogyan lenne jobb nekik.
 És akkor miért ne próbálná meg

ugyanezt Budapesten?
 Mert még az se volt soha a szívem

vágya, hogy igazgató legyek... Ebből a
történetből az lett világos számomra,
hogy Székely Gábornak volt igaza, aki
otthagyta az egészet. Hiszen a szakmának
és az irányításnak - ha létezik még ilyen
egyáltalán - az se jutott eszébe, hogy ha
egy ilyen színházművész színház nélkül
van, akkor azonnal odaadja neki a főisko-
lát, ahol ugyancsak volna tennivaló... Még
valami... Én megértem azokat az
embereket, akik ellenem szavaztak. Őszin-
tén mondom, megértem; ez így normális,
ez így van jól. Legtöbbjük-nem a szemé-
lyek, hanem a képviselt szervezetek -
egyszerűen nem szavazhattak rám, hisz
tudhatták, hogy én sem szavazok rájuk.
De az nagyon elgondolkodtatott, hogy
azok ellen is döntöttek, akik azén pályáza-
tomban szerepeltek: Garas, Taub, Fodor,
Szikora, Iglódi... Rám - és rájuk - a
kilenctagú zsűriből ketten szavaztak: Tö-
rőcsik Mari és Székely Gábor.
 Személyiségek már vannak a

szolnoki színházban. Mi gátolja, hogy itt
olyan színház legyen, amilyent maga
szeretne?
 A csoda tudja. . . Olyan színházat

nem lehet csinálni, amilyent én
szeretnék.. .

- Milyent szeretne?
 Tökéletest.
 Az milyen?

Egri Márta a szolnoki Rákóczi tér cimű
előadásban (Sárközi Marianna felvételei)

 Minden bemutatója-a gyerekdarabtól
az operettig -egyformán színvonalas, és
egyszerre szakmai és közönségsiker. A
kettő ugyanis távol áll egymástól. Ami-kor
szakmai sikert arat valami, a közönség egy
része - nagy része - értetlenül áll azzal
szemben, amit kap.
 Például a Ghelderode-bemutató ese-

tében?
 Például. . . Szóvai, azt szeretném,

hogy mindig létrejöjjön az a csoda, ami a
Janikánál létrejött. Ez szakmai siker is,
közönségsiker is volt.
 Előfordul, hogy egy bemutatóval a

szakmai sikert célozza meg?
 Nem. Engem a szakma véleménye

érdekel a legkevésbé. Az a cél, hogy ne
mindig csak a közönség színvonalán dol-
gozzunk. Szolnok olyan alföldi város,
amelyik igencsak híjával van az értelmi-
ségnek. Ezért mi igyekszünk egy kicsivel a
közönség ízlése, igénye fölött dolgozni.
 Van törzsközönségük?
 Tizenegyezer bérlőnk van a

hatvanezres városban. És olyan évad után
váltottak tizenegyezren bérletet,
amelyben a Caligula helytartóját, A
kastélyt, a Ghelderode-ot mutattuk be
többek között. Azt is hittük, hogy
elszaladtunk egy kicsit, de nem.

- Ha nem magyarnak születik szeren-

csétlenségére, akkor milyen nemzetiségű
színházat szeretne csinálni?
 Miért mondja, hogy szerencsétlensé-

gemre?
 Nem tartom nagy mázlinak.
- Hát nem az. Tény. De akkor. . . hozzám

legközelebb a franciák állnak.
 Miért?
 Nem tudom. Fogalmam sincs. Nem is

feltétlenül csak színházra értem. Kultúrá-
ra, életmódra, stílusra. . . Vagy pedig va-
lamelyik mediterrán ország. A francia
színházban az a jó, hogy sok mindent
elvisel a közönség. És a színházak is elvi-
selik egymás másságát. Ez számomra pél-
daadó. A mi szakmánkban engem éppen
ennek a hiánya taszít. Nem bírjuk egymás
másságát elviselni. A politika se bírta, a
rendezők se bírják, a társulatok se bírják,
és a kritika se bírja. Minden kritikusnak
megvan a kedvence, akit elvisel. Ha több
kedvence is van, már komoly kritikussze-
méiyiségről beszélhetünk.
 Milyen ma a színház lehetősége ná-

lunk?
 Hát . . . az első kérdés az, hogy van-

e rá társadalmi igény.
 Van?

 Van, csak nem tudjuk, pontosan mi-
lyen és mire. Nagy a zavarodottság az
egész országban. Az emberek nagy része
sem a maga életével, sem a környezetével
nem tud elszámolni magának. Ez a helyzet
március 25. után sem fog változni. Választ
akarnak kapni, a zavarukat fel akarják ol-
dani, és vagy a templomba mennek, vagy
ha az nem megoldás - mert sok ember-
nek nem az -, akkor ide jöhetnének.
Persze csak ha mi tudnánk, mire van
igényük.
 Maga tudja?

- Nem, sajnos. Próbáljuk kitalálni, hogy
„hátha ez kell az embereknek". Néha
sikerül, de sokszor nem. De ha tudnánk,
annak óriási hatása lenne. És akkor az
embereket már az sem érdekelné, hogy
mennyibe kerül a jegy. De hát ezt tudni
nagyon nehéz, különösen, ha - mint most
- nincs a hátunk mögött erős kortársi drá-
mairodalom, nincsen elég meghatározó
személyiség (például még mindig csak az
az öt-hat rendező dolgozik mindig min-
denhol, s közülük is összezavarodtak né-
hányan). Van viszont egy elfásult szakma,
felületes alkotók, fáradt színészek - de
hát ezt maga is tudja. A kritika ugyanolyan
zavarban van, nem tud orientálni bennün-
ket - honnan is tudna? Pedig a vákuum,
ahová a színház be tudna nyomulni, óriá-
si.


