
- Az olyan profilú színház, mint a Vidám
Színpad, a világon mindenütt eltartja ma-
gát. On mégis ragaszkodik az állami támo-
gatáshoz, sőt egy összegben és
garantál-tan szeretné megkapni. Miért?
- Mert egyszerűen nem igaz, hogy az
ilyen profilú színházak, mint a Vidám Szín-
pad, mindenütt eltartják magukat. Eltartja
magát az olyan színház, amelynek nin-
csen állandó társulata, nincsen repertoár-
ja; egyetlen produkciót játszik en suite,
esténként ezerötszáz-kétezer embernek.
Az eltartja magát. A Vidám Színpad azon-
ban állami támogatás nélkül nem tudna

létezni. A jegybevétel erre nem elég, s a
jegyek árát sem lehet a végtelenségig
emelni. Valamint: az állami támogatásért
mintegy „cserébe" munkahelyeket bizto-
sítok, amit, ugye, saját költségemre nem
tehetnék.
 Azaz?
 Ha a saját igényeim szerint

gazdálkodhatnék, nagyon jól
megfizetném azokat, akik itt
dolgoznának. Nézzük elölről, mit is
szeretnék, úgy talán világosabb. Azt
kértem egy levélben a tanácstól, hogy
három évig garantáltan kapjam meg az
állami támogatást, és kössünk szerződést,

amelyben lefektetnénk a kötelezettségei-
met. Ebben benne lehetne a foglalkozta-
tottak száma, meghatározott számú elő-
adás, az épület állagának megőrzése vagy
javítása. Felajánlottam, hogy én ne kapjak
fizetést: ami z év végén marad, az az
enyém. S ha egy fillér se, hát egy fillér se.
- Nyilván biztos benne, hogy az állami

támogatás és a bevétel összegéből ma-
radna azért valami...
- Igyekeznék, mindenesetre. Bár annak

nagy részét is Színházra költeném, mert ez
a szenvedélyem. Az így megkapott
összegből én is szerződnék a színésszel, a
műszakkal, és én is pontos feltételek
alapján. Bizonyos színészeket produkcióra
fizetnék, másokat esetleg egész évre. De
ha egy színészt az év háromszázhatvanöt
napjára fizetek azért, hogy a színházban
dolgozzon, és közben elengedem külső
munkára, az ott kapott jövedelméből nyil-
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ván százalékot kérnék, hisz tőlem is fize-
tést húz ugyanarra az időre. Vagy ha a
műszaki vezetőnek pontosan megmon-
dom, milyen határidőre milyen munkát
kérek, s ezért mennyit fizetek, akkor ő
dönti el, hogy hány emberrel vállalkozik a
feladatra, azaz mennyit akar vagy tud rajta
keresni.
 Ez az üzleti - vagy „commercial" -

színház működésének alapelve; de azok a
színházak nem kapnak állami támoga-
tást...
 Azé i s - meg minden színházé

kellene, hogy legyen. Nálunk közönség ül,
sokszor van telt ház, azaz az állami
támogatás jó befektetés, mert megtérül.
De mondok adatokat, ebből világosak az
arányok. 1989-ben 19 millió forint állami
támogatást kaptunk. A Vidám Színpadon -
mert erre és csak erre szól az állami
támogatás - 315 előadást tartottunk, és
19,5 millió forint volt a jegybevétel. Ez
tehát ötven-ötven százalékos arány. A Kis
Színpad működését - ahogy mondani
szokás-,,ki kell gazdálkodni". A Hild Udvar
pedig úgy tartja el magát, hogy az ott
játszott előadások a Vidám Színpadon
készülnek, tehát annak a költségvetését
terhelik; a Hild Udvar jegybevételéből ki
tudjuk fizetni az ott dolgozókat. A három
helyen - a Vidám Színpadon, a Kis
Színpadon és a Hild Udvarban - összesen
492 előadást tartottunk, s 27 millió forint
volt a jegybevétel. Hadd tegyem hozzá,
hogy az állami támogatást mi a Fővárosi
Tanácstól kapjuk; s ha nem kapunk, ők
sem kapják meg a normatív elosztás
szerint ránk jutó összeget a
költségvetéstől. A „fejkvóta" ugyanis - úgy
tűnik, mert ezt csak sejteni lehet - nekik
jár utánunk, s nem közvetlenül nekünk. S
mivel ők szerintem kevesebbet utalnak át
nekünk annál, mint amennyi a
költségvetésből a fejkvóta alapján ránk
jut, ha nem kapnánk állami támogatást, ők
is szegényebbek lenné-nek, sőt a többi
színház is, mert - s ezt fontos hozzátenni
- a ránk jutó összegből más színház is
kap.
 Tájolnak is - ez a bevétel nem szere-

pel az adatok közt? Hakniznak is - azt
hogyan számolják el?
 A hakni - tájelőadás. Ha a színház

szervezésében folyik, akkora hívó fél fizeti
a művészeket meg a színház részét (hi-
szen mi adjuk a produkciót; ez egyébként
nem túl nagy összeg). Ez is szerepel a
kimutatásban: 89-ben például három ilyen
előadás volt, 114 ezer forint bevétel-lel.
 Nemcsak a hivatal, hanem kollégái -

más színházak igazgatói - is úgy gondol-
ják, hogy a Vidám Színpad speciális szín-
ház. Egy ma is aktív közönségigényre
épül, a szórakoztatásra; s az előadásaira
könnyebben jön a közönség, mint más
színházak súlyosabb, komorabb, művészi
produkcióira.
 Ezt gyakran hallom, és sose értem -

nem is akarom megérteni. Miért lenne
könnyebb a Vidám Színpadnak, mint
másnak? Emlékszem én háromszázas
Hamlet-szériákra, óriási közönségsikert
aratott Tragédia-előadásra...
 Harminc évvel ezelőttröl...
- ...Art mondják, hogy ez kommersz

színház. Hát minden színház kommersz.
Az Equus kommersz darab, az Egy örült
naplója is az; a meztelen Lulu is, de ha
megveszik rá a jegyet, Csehov is az. A
színház ugyanis többek között kereske-
delmi tevékenység is, az előadás meg áru
- méghozzá olyan áru, ami csak aznap
este eladó. S ha eladták, van értéke, ha
nem adták el, nincs értéke. Minősége még
lehet, de ha nem kel el, értéke nincs. Az
érték és a minőség nem ugyanaz.
 Sőt: e logika alapján sokszor éppen

ellentétes is lehet. De azért biztos vagyok
benne, hogy lát némi különbséget a saját
színháza és a többi között.
 Nem látok különbséget, mert nincs.

Sőt, azt se hiszem, hogy segítene a töb-
biek gondjain, ha én nem kapnék állami
támogatást. Ellenkezőleg: azt hiszem,
hogy a magyar színházi struktúra egészé-
nek a gondját kell megoldani, együtt, kis
lépésenként, de feltétlenül előre kell ha-
ladni. Persze tudom, hogy egy nyomasz-
tó, nagyon fontos gondolatokat közlő elő-
adás nehezebben lesz sikeres, még akkor
is, ha nagyon jó, mint egy habkönnyű,
gondűző komédia. És én is szeretnék
évente tíz estén át játszható gyönyörűsé-
get látni a saját színházamban, csak elfo-
gadom azt, hogy arra meg kell keresnem a
pénzt. Szeretném, ha a szakma ezúttal
nem széthúzna, hanem összefogna: kita-
lálnánk azt a szisztémát, amelyben min-
den színház- differenciált támogatással -
meg tudna élni. Ha én egy fillért sem
kapnék - ma talán több jutna egy másik
színházra, én meg bezárhatnék. De ha én
bezárok, a közönség innen aligha fog
éppen odamenni. És az a bizonyos több is
csak ma több; holnap már semmi. Szóval
nem az a megoldás, hogy egyikünk el-
irigyli a pénzt a másiktól. Csak úgy, munka
és érték nélkül.
 Amikor kinevezték igazgatónak,

mindjárt elterjedt a híre, hogy alaposan

felforgatta a színházi gazdálkodást. Az út,
amelyen elindult, véget ért? Nem vezet
tovább előre?
 Vezet, csak fal van rajta keresztben.

Akkor bizonyos értelemben többet volt
szabad - a kezdeti lépések nem ütköztek
akadályokba. Most viszont minőségi lé-
pést kellene tenni. Ahhoz, hogy perspekti-
vikusan egy új színházi finanszírozáshoz
közeledjünk, nekem például egy összeg-
ben kellene megkapnom az állami támo-
gatást - nem úgy, mint most, havonta,
apránként, nehezen -, hogy gazdálkodni
tudjak vele.
 Miért mindjárt három évig? Miért nem

elég egy évig, egyszer, hogy kipróbálja?
 Mert egy év csak arra elég, hogy

hozzákezdjek a kipróbáláshoz. Ha némi
pénzt sikerülne megtakarítanom, hogy a
másodikban például befektessem, a je-
lenleg működő logika szerint azonnal
„visszaterveznék" az állami támogatást.
Abban lennék tehát érdekelt, hogy az egy
év alatt ne sikerüljön semmi, azaz minden
pénzt elköltsek. De mondtam én már
olyasmit is - és azt is komolyan gondol-
tam -, hogy kérem egy összegben az ötévi
állami támogatást, és akkora Vidám Szín-
padnak soha többé nem lesz szüksége
állami támogatásra. Ahhoz ugyanis, hogy
teljesen eltartsuk magunkat, és tiszta üz-
leti alapon működhessünk, a jelenlegi
helyzetben induló tőkére van szükség. Az
meg nincs.
- Amikor ide került, híre ment, hogy a

színészeit jól megfizeti - jobban, mint a
többi színház. És ma?
 A kezdeti időszakban valóban így volt;

mára azén akkori „újításom" mindenütt
gyakorlat. Ma a Vidám Színpad tagja a
fizetéséért próbál, és a fizetéséért tagja a
társulatnak. Az esti fellépésért-a színész-
től és a szereptől függően - „tutit" kap.
Fontos változás, hogy míg régen a színház
igazgatója a bér- és egyéb megtakarítás
után kapta prémiumát - azaz abban volt
érdekelt, hogy a színész minél kevesebbet
keressen a színházban-, ma fordítva van:
nemcsak művészileg, hanem anyagilag is
érdekelt vagyok abban, hogy a színészek
többet szerepeljenek és keressenek.
Gyorsan hozzáteszem, hogy ez az anyagi
érdekeltség - mely egyébként minden
színházvezetőnél megvan-nem rúg nagy
összegre.
 Mi változna, ha megvalósíthatná el-

képzelését?
- Kezdjük azzal, ami maradna. Maradna

a tulajdonos - az állam -, maradna az
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előadásszám és a foglalkoztatás. Változ-
nának azok a tényezők, amelyekről a be-
szélgetés elején szóltam: tehát én más-
ként-jobban - gazdálkodnék.
 Forgatná a pénzt? Üzletet nyitna?

Megkapták a János-hegyi kilátó kezelői
jogát...
 Forgatnám a pénzt - de csak „tuti"

módon. Kockáztatni csak azt szabad, amit
én kerestem. Az állam pénzét bankon
keresztül forgatnám, hogy az értéke ga-
rantáltan megmaradjon. Üzletet is nyit-
hatnék, de ahhoz induló tőkére lenne
szükségem. Ami pedig a János-hegyi ki-
látó kezelői jogát illeti, azt valóban meg-
kaptuk, de egyebet semmit. Még szerző-
dést sem kötöttünk, amely a kötelezettsé-
geinket és a jogainkat rögzítené, s amely
például megnyugtatná azt a külföldi part-
nert, akinek esetleg kedve lenne ott beru-
házni.

- Mitől vezetne ez az elgondolás új szín-
házi finanszírozási rendszerhez?
- Attól„ hogy én valóban üzleti alapon

kezelhetném a pénzt, s elindulhatnék
abba az irányba, melynek végén ott a
tiszta üzleti színház. Azt ugyanis nem le-
het egyik napról a másikra megteremteni.
Pénzelvonással sem lehet. Mégsem kér-
nék most több pénzt, legfeljebb azt: ve-
gyenek el kevesebbet. Minden kifizetett -
azaz nettó - száz forint ne kerüljön
kétszáz-ötbe, mert most pontosan
ennyibe kerül, higgye el, sokszor
kiszámoltuk. Az állami támogatás
túlnyomó része társadalom-biztosításra
és adóra megy el, nem elő-adásokra.
Kicsiben ezt az elképzelést már
kipróbáltam, működni látszott. Finanszí-
roztam egy produkciót; letettem 1,2 milliót
az asztalra, és azt mondtam, a megta-
karítás a produceré és az enyém. Volt
megtakarítás. De mondok valamit, ami a
bürokrácia és a falak mai működését il-
lusztrálja. Voltak előadásaink, amelyek-
hez a televíziótól vettünk kölcsön drót
nélküli mikrofonokat, napi ezeregyszáz fo

rintért. Aztán egyszer csak gondoltam
egyet, a saját pénzemen vettem kettőt, és
nem kértem érte kölcsöndíjat-a kutya se
vont felelősségre ezért. De az sem érdekel
senkit, ha Ausztriában vásárolok itthon
beszerezhetetlen kellékeket - megintcsak
a saját pénzemből, persze. De az sem, ha
a saját ruhám an játszom. Meg az sem,
ha a Hild Udvara magammal nem is kötök
játszási szerződést. Ha így van, azt mon-
dom, jó, legyen így, de akkor az ellenke-
zője is legyen szabad.
 Mindezt levélben megírta az illetéke-

seknek. A válasz?
 Az illetékesek éppen nagyon bizony-

talanok, hiszen a helyhatósági választá-
sok előtt vagyunk. Tisztázatlan, ki a ma-
gyar tulajdonok tulajdonosa, és ez nekem
most éppen nagyon rossz. Amíg
gyökeresen meg nem változik a helyzet,
átmenetileg azt is elfogadnám, ha a
lehetőséget-a valóban szabad,
fantáziadús, rugalmas színházvezetés
lehetőségét - privatizálnák, s ez a
lehetőség a saját tulajdonom lehetne.


