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Jókedvűnek látszik, optimistának. Néhány
hete, a sajtótájékoztatón ború látó volt. Mi
történt közben?

- Egyrészt elegem van az általános
pesszimizmusból, siránkozásból, jaj-
veszékelésből, másrészt eltelt egy hónap,
beindult a szezon, volt egy bemutatónk. Ma,
azaz 1990. október 17-én úgy látom, a Radnóti
Színház „jó passzban" van, és van közönség
is. De ne gondolja, hogy nem érzem a színház
általános dekonjunktúráját - jókedvem nyilván
átmeneti, s egy pillanatnyi helyzetnek
köszönhető.

 Interjúsorozatunkban többek között
arra vagyunk kíváncsiak, hogy a színigaz-
gatók hogyan változtatnák meg a színházi
struktúrát vagy annak egyes elemeit. A

Radnóti Színházban - ebből a szem-
pontból- mi a legnagyobb gond?

-Valószínűleg az, ami másutt: a finan-
szírozás kérdése. Túl azon, hogy a pénz
kevés, bizonytalan is. 90-ben hat bemuta-
tónk volt, 91-ben ugyanannyi pénzből
 ha meglesz egyáltalán - négyre futja. En
a három plusz „két fél"-re szavazok; azaz
arra, hogy két olcsóbb előadást hozzunk
össze annyi pénzből, amennyi normális
körülmények között egyre elég. Ne kelljen
minden bemutatóval „tutira" menni, le-
hessen művészi - következésképp anyagi
 kockázatot vállalni...

 Például fiatal magyar drámaírók
darabjaival? Minta Kárpáti Péter-, a
Marton László-, a Kompolthy Zsigmond-
bemutató volt?
Például. Vagy mint a Sam Shepard -

vagy a Thomas Bernhard-darab... Kocká-
zat és kísérlet kell, bár e tekintetben ko-
rántsem vagyok annyira merész ma, mint
voltam néhány évaddal ezelőtt.

 Segítene ezen, ha a színház egy új
struktúrában, egy új finanszírozási rend-
szerben, mondjuk, művészszínházi stá-
tust kapna, s ennek megfelelően kiemelt
támogatást?
Persze. Bár a színházaknak az a bizo-

nyos hármas felosztása - művész-, non-
profit- és kereskedelmi színházakra - sze-
rintem csak a nagyon távoli jövőben reális
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elképzelés. A közelebbi jövőben létezhet-
nek művészszínházak és szórakoztató
színházak, s ez utóbbiakat is támogatni
kell, adókedvezménnyel, a város által in-
gyen adott épülettel, fűtéssel, világítással.
De elkerülhetetlen a művészszínházak és a
szórakoztató színházak támogatási
rendszerének szétválasztása. Színházaink
a saját bevétel tekintetében többnyire már
elmentek a határig: a jegyárakat tovább
nemigen lehet emelni, a jegyáraink
ugyanis világszínvonalúak...
 Nem hinném. Ha ugyanis ahhoz ha-

sonlítom, hogy New Yorkban a Broad-
wayn egy jegy...
Ne ahhoz hasonlítsa, olyan típusú

színház nálunk ugyanis nincsen. A Radnó-
tihoz hasonló művészszínház helyára Bécs-
ben körülbelül kétszáz schilling, Németor-
szágban huszonöt-harminc márka: az ot-
tani fizetés egy százaléka. Nálunk számol-
jon átlagban száz forintot - ez is vehető a
fizetés egy százalékának, nem? Tovább-
mennék az összehasonlításban. A Rad-
nóti Színház a bevételekből a költségveté

sének legfeljebb tizenöt százalékát képes
megszerezni - ha sokat játszunk és telt
házzal. Nemrég; jöttem haza Mannheim-
ből, az ottani Schiller Theater támogatása
84 százalékos; ennek negyven százalékát
az állam, illetve a tartomány, hatvan szá-
zalékát a város állja. Ez szerintem mérték-
adó példa. Miként az is, hogyha a színház
helyi támogatása emelkedik, ugyanúgy
emelkedik a kö ponti is.
 Erre jön az a szomorú érv, hogy nincs

pénz, ennél több meg végképp nincs.
 Tudja mit? Nézze meg, mennyi támo-

gatást kapott idén a Színházak Központi
Jegyirodája, amely ha egy forintot kapott -
persze sokkal többet -, az is nonszensz.
Vagy a Központi Díszletműhely, ahol már
szinte egyik színház sem dolgoztat, mert
megfizethetetlenül drága. Rendületlenül
kérjük tőlük az árajánlatokat, majd másutt
vagyunk kénytelenek dolgoztatni. Ők vi-
szont nyilván jó pénzért dolgoznak más-
nak, nem színházaknak. Minek nekik tá-
mogatás? És mennyi?
 Az ötlet jó, íme a számok: Színházak

Központi Jegyirodája: 7 033 000 Ft. Köz-
ponti Díszletműhely: 17 787 000 Ft. Vált-
sunk témát: ön talán a legelső volt, aki
annak idején pályázat útján jutott a szín-
igazgatói székhez. Ma is megpályázná?
 Talán igen. Bár a feltételek - a már

említett általános dekonjunktúra miatt is-
rosszabbak. Én nem a színházak
vezetésé-ben látom a problémák gyökerét.
Nyilván vannak helyek, ahol ez sem a
legjobb, de egészében valószínűleg
alkalmas emberek vezetik a színházak
többségét. Meg van kötve a kezünk, sok
szempontból. Ez már nagyobb baj.
 Például?
 Nem differenciálhatok eléggé. Az

egyenlősdiből nagyon lassú az átmenet.
Ha pénzhez jutnék, én fordítva tenném,
mint például Kerényi Imre: nem az alapfi-
zetést emelném, hanem a tulit. Aki sokat
játszik, kereshessen kétszer-háromszor
annyit, mint aki alig van színpadon, és
ezért több ideje van a külső munkákra.
Gond az is, h gy még mindig él az a



bizonyos védettség. Ez megalázó helyze-
teket teremt a színház és a színész szá-
mára egyaránt: tíz évvel a nyugdíjkorhatár
előtt nem mondhatok fel senkinek, akkor
sem, ha biztosan tudom, hogy sem idén,
sem jövőre nem játszik semmit. Ezt
például központi keretből kellene megol-
dani. Alapvető gond az is, hogy a színész
nem tud megélni a színházi fizetéséből.
Nem volt ez mindig így; emlékszem, hogy
kezdő színész koromban - ha nehezen is,
de - megéltem. Most egzisztenciális kény-
szer is a külső munka - persze nem csak
az. E tekintetben másképp gondolkodom,
mint például Zsámbéki Gábor, biztosan
azért, mert én színész vagyok, nem
rendező. Ő úgy véli, hogy a rendezők
energiát és munkát fektetnek a
színészekbe, s aztán a színész ezt másutt
hasznosítja, a film, a tévé kizsákmányolja
a színészeit. Én azt mondom: ha már
kialakult az a képtelen helyzet, hogy egy
filmfőszerepért két-három évi színházi
gázsiját kaphatja meg egy színész, s ha a
filmgyárban két nap alatt a havi színházi
jövedelmét veheti föl, nekem ezt nincs
jogom megakadályozni. Ha csak egy pici
lehetőség van rá, mindenkit mindenhová
kiadok, vendégjátszani, tévézni, filmezni.
Örülök, ha hívják a társulat tagjait, úgy
vélem, ez rang a színháznak is, a
művésznek is.

 Ha már a társulatot említette: elége-
dett vele?

- Ha a struktúravita egyik alapkérdésére
céloz: szükségesnek és jónak tartom az
állandó társulatot. Rugalmasabban
szeretném kezelni, az igaz; tovább csök-
kenteném a létszámot. A Radnóti a színé-
szek színháza: kicsi a tér, közel a közön-
ség, intim a kapcsolat. Egyértelműen erős
vezető színészekre és fiatalokra van szük-
ség. Mi gyakran hívunk vendéget, a
szakma legjavát - ha szükség van rájuk.
De kell egy állandó mag, néhány ember,
aki ezt a színházat érzi a legfontosabbnak,
a sajátjának; aki ebben gondolkodik, s
akiben itt gondolkodnak.

 Szintén sokszor felbukkanó kérdés,
hogy a színháznak és a közönségnek va-
jon mi jobb: a repertoár vagy az en suite
játék?

 Mi a repertoár gyermekei vagyunk.
Ebben nőttünk fel, ezt tartjuk értékesnek.
A közönség számára a repertoár azt jelen-
ti, hogy például Budapesten egy hónap
alatt mintegy száznegyven-százötven
produkció látható. Fantasztikus választék!
Egyébként valószínűleg csökkenni fog a
repertoárt játszó színházak száma.

 Milyen rendelet segítené abban, hogy

a rendelkezésére álló pénzből jobban gaz-
dálkodhasson?
 Hát... ha egy összegben kapnám

meg, nyilván nem lenne rossz, mert for-
gathatnám. De nem hiszem, hogy ilyen
inflációs időszakban nagyvonalú lenne a
Városháza.
 Vállalkozna? Kávéházat nyitna az

elő-csarnokban?
 Most például színházi vállalkozásba

fogtunk: Schütz Ila és Haumann Péter
egy Nino Manfredi által írt komédiát ját-
szik a mi produkciónkban; vidéken több-
ször és decembertől egy-egy hétvégén
éjszaka a Nagymező utcában. Ezt rangos,
színházi vállalkozásnak gondolom. De ká-
véház működtetése szerintem nem a szín-
ház dolga. Bár hozzáteszem, hogy ebből a
szempontból sem vagyok már olyan
finnyás, mint néhány éve. Ha tehát a
körülmények kényszerítenek, és valaki
tisztességes üzleti ötlettel áll elő - lehet.

- Mennyi támogatást kapott legutóbb?
 Huszonötmillió forintot. Ennek majd-

nem a felét visszafizetjük: társadalombiz-
tosítás, adó, egyebek. De működni csak
akkor tudunk tovább, ha ezt legalább hu-
szonöt százalékkal és garantáltan meg-
emelik.
 A struktúra átalakításával valakinek-

valakiknek el kell majd dönteni, melyik
színház melyik kategóriába tartozzon. Biz-
tos vagyok benne, hogy a besorolást han-
gos botrányok követik majd. On szerint kik
döntsenek ebben - azaz abban is, hogy
melyik színház mennyi pénzt kapjon?
 Hozzáértő és független testület. A

függetlenség nagyon fontos. A hozzáértés
is.
 Szerintem aki hozzáértő, attól az,

hogy ebben a szakmában dolgozik. Akkor
viszont nem független. Szóval...?
 Nem mondom, hogy könnyű döntés,

de csak ismételni tudom: hozzáértő és
független testület kell. Hozzáteszem, ha
sokaknak nem tetszik is: a volt Fővárosi
Tanács színházi kuratóriuma, korántsem
hibák és tévedések nélkül, de többé-ke-
vésbé működött.
 Dialógusunk kissé abszurd. Változá-

sokról beszélünk, miközben egyikünk
sincs abban a helyzetben, hogy változtas-
son vagy változtattasson.
 A helyzet abszurd, nem a dialógus.

Változtatni kell, de vigyázat, a magyar
színház az utóbbi évtizedekben fantaszti-
kus értékeket hozott létre; nem szabad
mindent felrobbantani, mert az éppolyan
rossz, mintha befagyasztják a jelenlegi
helyzetet, s az magától romlik tovább.

A HELYETTES
ÁLLAMTITKÁR
LEVELE
Babarczy László és
Székely Gábor uraknak

Budapest

Tisztelt Uraim!

Ezúton szeretném megköszönni a
színházak finanszírozásával
kapcsolatosan benyújtott tervezetüket,
amelyet azóta a sajtóból szélesebb
szakmai körök is megismerhettek.
Teljesen egyetértünk Önökkel abban,
hogy a színházak költségvetési támogatás
nélkül nem képesek működni és
lényegében azonos állásponton vagyunk
a színházak hovatartozását
(„felügyeletét") illetően is. Ismerve a
normatív finanszírozással kapcsolatos
kritikákat, úgy gondolom, Önök egy
valóságos alternatívát fogalmaztak meg.
Ez azonban az önkormányzati pénzügyi
szabályozás jelenlegi logikájával nem
hozható szinkronba. Az önkormányzati
rendszer teljes kiépülésével, az
államháztartási törvény megalkotásával
várhatóan új helyzet áll majd elő,
amelyben az Önök javaslata újra
felvethető és remélhetően beépíthető
lesz. Nyilvánvaló számunkra, s ebben azt
hiszem, teljesen egyetértünk, hogy a
változó tágabb feltételrendszerben a
kultúra, a művészet finanszírozásának
olyan formáit kell támogatnunk és
kiépítenünk, amelyek a művészeti
intézmények, a színházak működésének a
folyamatosságát leginkább garantálják.

A további együttműködés érdekében azt
kérjük Önöktől, hogy a megfelelő szakmai
fórumokon belső vitákon tisztázzák a
lényegi kérdésekben a színházi szakma
álláspontját. Szeretnénk, ha a jövőben a
minisztériumnak a színházi életet érintő
döntései hiteles és felelős szakmai
álláspontokkal konszenzusban
születnének.
Budapest, 1990. október 17.
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