
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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