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B E S Z É L G E T É S K O L T A Y G Á B O R R A L

VILÁGVÁROS
VAGY PROVINCIA?

Nyáron mindenki a hasát sütteti a nappal, és
fütyül a kultúrára? Legfeljebb könnyed
szórakozást igényel? Vagy netán jócskán
akadnak, akik többre vágynának, csak éppen
Budapest nyári kulturális ajánlata
meglehetősen szegényes? Kevés a pénz, az
idegenforgalom ilyen irányú igé-
nyei ellenére nem lehet jó előre is-
merni a programokat, nincs meg-
oldva a számítógépes jegyeladási
rendszer, lerobbantak a szabadtéri
színpadok. A Szabad Tér Színház
tevékenységét sokan vitatják, van-
nak, akiknek nem tetszik bizonyos
produkciók ideológiája vagy szín-
vonala, netán a direktor személye. Az
azonban tény, hogy ez az intézmény
nyolcvan-száz előadást pro-dukál
nyaranta nevetséges támogatásból.
Koltay Gábor igazgatónak pedig van
elképzelése arról, hogy nemzetközi
pályázat útján hogyan lehetne
jelentősen javítani, sőt akár európai
színvonalúvá tenni a főváros
szabadtéri színházi kínálatát.

- Régi „lemez", hogy a nyári
kulturális kínálat messze elmarad a
világvárosokétól, azokétól, ahol a
nyár ebből a szempontból is fősze-
zonnak számít. Es ez nem feltétlenül
csak Párizsban, Londonban, Bécs-ben
van így, hanem például Prágában is.
Ön szerint nálunk miért számít a nyár
kulturális szempontból még mindig
holt szezonnak?

- A régi lemez nagyon is sercegve
szól, mivel Budapest nyári kulturális
kínálata csupán annyiban marad el
más világvárosokétól,
mint amennyire más szolgáltatások tekin-
tetében is el vagyunk maradva. Ahol a több-
szörösét áldozzák adott esetben a nyári szín-
házi és musical-előadásokra vagy általában
véve a fesztiváljellegű, hagyományteremtő
sorozatokra, ott értelemszerűen nagyobb a
választék. Meglehetősen jól ismerem az
európai nagyvárosok kínálatát, és ismerem a
működési mechanizmusokat és a számokat.
Ha egy nyugat-európai partneremnek azt
mondom, hogy a három legnagyobb buda-
pesti szabadtéri színpad műsorait 37 millió
forintos fővárosi támogatásból szervezem,
és még májusban nem tudom, hogy a mi-
nisztériumtól, az idegenforgalomtól, a kü-
lönböző pályázatokból mekkora kiegészítő
összegre számíthatok, miközben másfél
hónap múlva kezdődik a szezon, bizony
csak hümmögés a válasz. Ezzel együtt úgy

gondolom, hogy a Szabad Tér Színházhoz
tartozó Margitszigeti Szabadtéri Színpad,
Budai Parkszínpad és Városmajori Szabad-
téri Színpad sokszínű kínálata, kiegészülve
más budapesti helyszínekkel, mint például a
Ferencvárosi Nyári Játékok, a budai Várban

lévő játszási helyek vagy egyes, nyáron is
játszó kőszínházak, a bel- és külföldi turis-
ták számára is elfogadható kínálatot nyújt.
Különösképpen igaz ez, ha a jelentős alultá-
mogatottságot is figyelembe vesszük. Más
hasonló karakterű külhoni nyári színházi
fesztiválok támogatottsági rendszerében a
jelentős állami támogatás komoly tarto-
mányi és városi anyagi támogatással egészül
ki, s ez megteremti a kívánatos működés
alapjait. Így van ez Bayreuthban,
Veronában, Bregenzben, Salzburgban,
Avignonban és másutt is. Ön is jól tudja,
hogy egy komolyabb, látványos, sokszerep-
lős, kifejezetten szabadtérre rendezett
opera-előadás költségvetése 30-40 millió
forintnál kezdődik. Es akkor még egyetlen
főszerepet sem énekelt nemzetközileg ismert
sztár, akinek esténkénti gázsija 20-30

ezer német márka. Tehát egy magyar világ-
sztár - ne is beszéljünk elérhetetlen külföl-
diekről - gázsija három estére, mondjuk, 75
ezer márka, azaz körülbelül 10 millió forint.
Es akkor még csak egy, igaz, jelentős éne-
kest szerződtettem. A mai többcsatornás te-

levíziós műsorkínálatban és a
multiplex mozik minden igényt
kielégítő technikai és kényelmi
lehetőségei közepette nyáron csak az
exkluzív, látványos, nagy hatású
produkciókra van igazán tömeges
közön-
ségigény. Ezek azonban nem kevés

pénzbe kerülnek; mindenképpen jóval
többe, mint amennyiből jelenleg
gazdálkodhatunk. Azt gondo-
lom tehát, hogy új típusú finanszí-
rozási rendszerre lenne szükség,
amelyben a megemelt fővárosi tá-
mogatás igen jelentős, a kultusztár-
cától, valamint az idegenforgalmi
tárcától érkező támogatással egé-
szül ki. Es akkor még nem beszél-
tünk arról, hogy három szabadtéri
színpadunkat, különösképpen az
1938-ban megnyílt Margitszigeti
Szabadtéri Színpadot, amely euró-
pai összehasonlításban is páratlanul
értékes természeti környezettel és
nagyszerű szabadtéri adottságokkal
rendelkezik, az ezredforduló nézői
igényeinek megfelelően kellene fel-
újítani, minden szempontból kom-
fortosabbá tenni, hogy adott esetben
a rossz időjárási körülmények
közepette is biztonságosan lehessen
előadásokat tartani. A szervezett
idegenforgalom ma már biztosra

megy, tehát számára nem létezik
esőnap vagy elmaradt előadás, egy

nagy művészi és pénzügyi befektetés árán
létrehozott produkció esetleges elmaradása
pedig senki által sem vállalható, értelmetlen
pénzpocsékolás. Azt szeretném, ha ezek a
szabadtéri színházak a harmadik évezred
elején programjukkal és méltó külső megje-
lenésükkel is felsorakoznának az Európa-
szerte ismert, nagy nyári fesztiválok mellé.
Tizennegyedik évadomat kezdem a Szabad
Tér Színház élén. Elég sok szabadtéri ren-
dezői és kulturális menedzseri tapasztalatot
gyűjtöttem tehát, csakhogy ezek a jelen
körülmények között csak nagyon kevéssé
kamatoztathatóak. Gúzsba kötve nehéz tán-
colni. Nem mondom, hogy lehetetlen, de a
mozgástér elég szűk.

- De miért van ez máshogy például
Prágában? Ott ki sem kell menni a nyári
színpadokra, a kultúra érezhetően hozzátar-
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tozik a városhoz, annak szerves része. Az
utcán mindenütt szórólapokat nyomnak a
kezembe, hogy hol, milyen hangversenyt,
operát, bábelőadást, prózai és zenés szín-
házi produkciót, kabarét és dzsesszkocsmát
találok. Es minderre az utazási irodákban -
amelyekben vonat- vagy hajójegyet lehet
kapni, szállást lehet foglalni - jegy is
vásárolható, számítógépes rendszer segít-
ségével, amit nálunk régóta csak ígér a
főváros kulturális vezetése.

- Olyan dolgokat kér számon tőlem,
amelyek messze túlmennek egy színház
keretein, és jóval szélesebb kultúr- és ide-
genforgalom-politikai kérdéseket érintenek.
De visszakérdeznék: hol vannak a más
világvárosokra jellemző hangulatos kiskocs-
mák, kávéházak, szabadtéri teraszok? Ha az
ember nyáron, főszezonban este tizenegy
után végigsétál egy külföldivel a budai
Várban vagy a Vörösmarty téren és a Váci
utcán, hogy csak a lehető legkézenfekvőbb
helyszíneket említsem, elfogadható áron

öregurak, szerelmespárok, gyerekeiket
sétáltató kismamák, fagylaltozó, labdázó
gyerekek örültek önfeledten a nyárnak. A
világ eldurvult körülöttünk, s ez mind-mind
összefügg azzal, hogy az ember nem érzi a
város befogadó, közönségcsalogató, sokfajta
kikapcsolódási, kulturális igényt kielégítő
közhangulatát. Azt gondolom egyébként,
hogy Budapest vezetése nagyon sokat tesz
annak érdekében, hogy ez a tendencia
megváltozzék. De mindketten tudjuk,
milyen elképesztő ellenállásokba ütközik
például a pesti Broadway, a fővárosi vigalmi
negyed kialakítása.

 Vajon az idegenforgalom nálunk miért
nem érzi még támogatandónak a kultúrát?

 Mert évtizedes beidegződések követ-
keztében azt gondolja, hogy a külföldi tu-
risták elsősorban nem a kulturális ren-
dezvényekért jönnek hazánkba, hanem a
folklórért, a gulyáspartyért, a lovasbemu-
tatóért, a Balatonért és más ehhez hason-
lókért, legfőképpen pedig azért, mert szá

embert kellene szórakoztatnom.
 Nincs az idegenforgalomnak igaza

abban, hogy a külföldiek nem a jelenlegi kul-
turális kínálatért jönnek Magyarországra?
 Néhány évvel ezelőtt bevezették az

idegenforgalmi adót, tehát a külföldieket
ki-szolgáló egységek, az éttermektől a buti-
kokig, adót kötelesek fizetni, amelyet a
kultúrába kell visszaforgatni. Magam is
látom, hogy olykor milliárdokat szórnak ki
az ablakon, miközben a kulturális ágazat
né-hány száz millió forinttal csodákra lenne
képes. Mégsem kapjuk meg. Magyarorszá-
gon még a Forma-1-es autóverseny is ál-
lamilag dotált, mivel zavaros, áttekinthetet-
len a közgazdasági környezet. Tudomásul
kellene végre venni: a rendszerváltás egyik
nagy tévesztése volt, hogy negyven év
központosítás után a magyar kultúrát szinte
teljes mértékben odavetették a piaci
törvényszerűségeknek. Csoda, hogy még
léteznek kulturális műhelyek, amelyek
hősies helytállással szolgálják a közönséget.

István, a király a Margitszigeten (Kanyó Béla felvétele)

sehová nem ülhet be, hogy a sötét és kihalt
Andrássy útról, a Duna-partról vagy a Gellért-
hegyről ne is beszéljünk. A Margitszigeten,
a Feneketlen-tónál és a Városmajorban
sötétedés után félnek az emberek, mert
minősíthetetlen a közbiztonság. Minden
évben százszámra veszítünk el nézőket, mert
nem vállalják a színpadokig vezető néhány
száz méteres gyalogutat - azt az utat, ahol
húsz évvel ezelőtt még sétapálcás

mukra jóval olcsóbbak vagyunk, mint a
korábban említett többi világváros. Ez még
akkor is igaz, ha vannak üdítő kivételek.
Meggyőződésem, hogy gyökereiben újra-
gondolt idegenforgalmi struktúrára,
támogatási rendszerre van szüksége az
országnak. Egy külföldi kolléga kinevet, ha
elmondom, hogy a magyar
idegenforgalomtól évente egymillió forint
támogatást kapok, miközben a három
színpadon esténként hatezer

A színházak mindenképpen ezek közé tar-
toznak. Tehát meg kellene köszönni nekik,
hogy a szakma iránti szeretetből és alázatból
egyáltalán kinyitják kapuikat, és színpa-
daikon előadások láthatók. Meggyőződésem,
hogy a kultúrát és a színházakat még akkor
sem lehet majd teljes mértékben ki-tenni a
piaci viszonyoknak, ha a gazdag cégek
egyszer majd a Medicik módjára fognak
szponzorálni, és a jegyárakat három-négysze-
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resére lehet emelni. Ez persze a mi éle-
tünkben már nem fog bekövetkezni. Annyi
bizonyos, hogy az említett nyugati hely-
színek mindegyike igen jelentős, több lábon
álló állami támogatással működik, pedig
arrafelé rendben van a közgazdasági kör-
nyezet, és több száz éve működik a piacgaz-
daság.

 Világsztárokat csak több évre előre
lehet szerződtetni; itthon viszont egyetlen
kulturális intézmény sem lehet biztos abban,
hogy jövőre mekkora támogatásban részesül.

 Május elején beszélgetünk, a Nemzeti
Kulturális Alap szabadtéri színpadok szá-
mára kiírt pályázatának beadási határideje
április másodika volt. Két hónap alatt, tehát
körülbelül május végén fognak dönteni.

- Ezt komolyan mondja?
- Sajnos, komolyan. Ráadásul ugye még

azt sem tudom, hogy a Szabad Tér Színház
egyáltalán kedvezményezett lesz-e. Egyet
tudok: június végén ki kell nyitnom a
kapukat.

- A fővárostól 1996 óta 37 millió forintot
kapnak évente, s ez az összeg még az inflá-
ciós rátával sem emelkedik, miközben
például a IX. Kerületi Önkormányzat többet
áldoz a Bakáts téri Ferencvárosi Nyári
Játékokra, mint a főváros a maga három
szabadtéri színpadára.

 Ez így van. Es ehhez vegyük hozzá,
hogy ma már ennyi a költségvetése egy
nagyobb szabású operaházi bemutatónak
vagy egy kőszínházi előadásnak, amelyre még
nincs ráterhelve az énekesek, a zenészek, a
stáb és a műszak tiszteletdíja. Hogyan lehet
ilyen körülmények között több évre előre,
lehetőleg világsztárokkal színesített nyári
programot tervezni? A fővárosi támogatás
nagyjából a menedzsment működtetésére, az
igazgatási költségekre, a vagyonvédelemre,
a színpadok üzemképes állapotba hozására
elegendő. Minden egyéb, produkcióra
fordítható pénzt ezen felül önerőből kell
megszerezni különböző pályázatokon vagy
szponzorok segítségével.

 Hogyan alakítja ki akkor a szezont?
 A tapasztalati számokból kiindulva,

nagyjából megsaccolom, hogy a fővárosi
támogatáson felül mennyi pénzt fogok tudni
szerezni innen-onnan. Tehát az a képtelen
helyzet áll elő, hogy megtervezek és
végigviszek egy évadot úgy, hogy amikor
belekezdek, még nem tudhatom, a végén
egyensúlyba kerülök-e.

 Jelenleg a Margitszigeten csak néhány
este van előadás, pedig akár hatvanszor is
lehetne játszani. Es tavaly ebből mindössze
egy volta saját produkció, amely - nem első
alkalommal - végig play backről ment. Igy
nemhogy a nemzetközi, de a magyar köztu-
datba sem lehet bekerülni.

 Azért az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére
bemutatott új rockopera, a Zúgjatok,
harangok ennek ellenére telt házakat von-
zott, a televíziós felvételt több millióan
nézték meg, tehát a magyar köztudatba elég
jól bekerült, bár az újságok kétségkívül
keveset írtak róla. Lehet, hogy a Szigeten
csak tizenöt-húsz előadásunk van, de törek-
szünk rá, hogy három színpadunk valame

lyikén egész nyáron, minden este legyen
előadás, ami összességében évadonként
nyolcvan-száz előadást jelent. Ebből a
pénzből azért ez kisebbfajta csoda.
Szerencsére rendkívül kiterjedt
kapcsolatrendszerünk van, nagyon sok
színházzal, menedzser-irodával,
műsorszervező céggel dolgozunk együtt. Ez
az együttműködés, azt hiszem, példamutató.

 Nem játszik-e bizonyos szerepet az is,
hogy egyeseknek nem tetszik az ön személye,
továbbá hogy az előadások közül soknak
rossz a sajtóvisszhangja, vagy nem írnak
róluk, ami szintén a nemtetszés jele?

 Az én személyem bizonyos embe-
reknek, csoportoknak már 1983, az István, a
király fergeteges királydombi bemutatója
óta nem tetszik. Ettől azért még a közön-
séggel elég jó a kapcsolatom, hiszen amit
csinálok, az nagyon sok embert érdekel. Ez
letagadhatatlan, objektív tény. Említhetném
operarendezéseimet, az Aidát, A trubadúrt, a
Rigolettót, a Porgy és Besst vagy a
Honfoglalás című mozifilmem hétszázezer
nézőjét és ötmilliós televíziós közönségét.
Nyilvánvaló, hogy egy intézmény műkö-
désére megszavazott összeg mögött az
intézményvezető személye is jelen van,
tehát elképzelhető, hogy a Szabad Tér Szín-
ház jelentős alultámogatottságában az is
szerepet játszik, hogy egyes befolyásos dön-
téshozóknak nem tetszik az én szemé-
lyemhez kapcsolódó legfontosabb produk-
ciók, történelmi művek létrejöttének ténye,
gondolatisága. A rendszerváltozás után az
egyik fővárosi képviselő meglátogatott
városmajori irodámban, ahol kertelés nélkül a
szemembe mondta, hogy az István, a
királlyal „lefeküdtünk a Kádár-rendszer-
nek", ezáltal én a szemében örökre meg-
bélyegzett vagyok. Most ne beszéljünk arról,
hogy emberek millióinak mit jelentett ez a
bemutató. Az ilyen vélekedések és ezek
lehetséges következményei egyébként rend-
szersemlegesek. Így voltam ezzel 1990 előtt,
és így vagyok azt követően is.
Hozzászoktam. Szívesen belemennék a
kérdés részleteibe, de ez valószínűleg
meghaladja jelenlegi beszélgetésünk
lehetőségeit.

 1996-ban a főváros megalapította a
Budapest Fesztiválközpontot, és önöktől
elvették az önök által létrehozott Őszi
Fesztivál szervezésének jogát, sőt annak
idején szóba került, hogy a Szabad Tér
Színház beolvad a fesztiválközpontba, és
ezzel lényegében megszűnik.

 Egy biztos: az akkori 62 millió forintos
fővárosi támogatásunkból - amely persze
még '96-os árakon sem volt magasnak
mondható - 25 millió forintot azonnal
átirányítottak a Kolosi Tamásné által
vezetett fesztiválközponthoz. Ugyancsak
hosszadalmas lenne elemezni, hogy a
Kulturális Bizottság jelenlegi vezetőjével
miért olyan a viszonyom, amilyen. Azt gon-
dolom egyébként, hogy ez a kapcsolat az
elmúlt egy-másfél évben jelentős mértékben
javult. A magam részéről azt hiszem, hogy
egy ekkora fővárosban sokfajta értéknek
kell egymás mellett léteznie, és nem lehet,
hogy egy színházi műhely megítélésére egy-
fajta ízlés nyomja rá a bélyegét. Törek

véseink, legfontosabb produkcióink, a szín-
padainkon megszólaltatott változatos szem-
léletű előadások léte önmagában bizonyság
rá, hogy mi a lehető legtágabb értelemben
értelmezzük a plurális demokráciát. Szá-
munkra a legfontosabb az, hogy érték jöjjön
létre, függetlenül a műfaj hivatalos be-
sorolásától.

 Az Atilla című rockoperát egyesek egy
bizonyos szekértábor ízlésvilágával kap-
csolták össze, mások viszont szakmai szem-
pontból nem tartják jónak az ön produkcióit.
Úgy vélik, hogy az üres látvány irányába
mennek el, több bennük a tűzijáték, mint a
tartalom.

 Érdekes, hogy ezt épp az Atillával
kapcsolatban mondja, amelynek ren-
dezéséért még az engemet kevésbé szerető
lapoktól is sok elismerést kaptam. Bizonyos
azonban, hogy rendezéseim, illetve az azok-
ban jelentkező törekvések időnként igen-
csak megosztják a hivatalosságokat. Az
Atillát egyesek kurzusművecskének tartot-
ták, de hogy egy másik példát is mondjak,
1994 után elképesztő lavinát zúdítottam
magamra, mivel az előző évben a család
felkérésére közreműködtem az első szaba-
don választott miniszterelnök, Antall József
méltó temetésének megszervezésében. Az
Atillát és az Antall-temetést egyesek néhány
éven át szinte politikai bűntényként aposzt-
rofálták, s az ügy bizonyos hullámverései
máig hatnak.

 Az Atillára azért elég jelentős összeget
sikerült összeszedniük.

 Mert mint eddigi pályafutásom során
több alkalommal is, a Postabank segítsé-
günkre volt a méltó színrevitelben. A bank
helyzetében bekövetkezett változás - ahogy
a Vígszínházat - bennünket is rendkívül
kellemetlenül érintett. Egy biztos: mi csak
köszönettel tartozunk a Postabank egykori
vezetőinek, hiszen támogatásuk nélkül nem
jöhetett volna létre az 1990-es népstadion-
beli István, a király-előadás, az Illés-kon-
cert, az 1993-as Atilla, a Julianus barát és a
Honfoglalás című játékfilmem és több más
produkció. Rendkívül küzdelmes és nehéz
időszak vár ránk, amíg egy másik jelentős
szponzorral olyan sokoldalú kapcsolatrend-
szert tudunk majd kialakítani, mint a koráb-
bi Postabankkal. Egy színház működését
alapvetően csak állami támogatásra lehet
felépíteni, a szponzorok csupán kiegészít-
hetik ezt.

 Ön éppen arról híres, hogy sok szpon-
zorpénzt tud előteremteni...

 Az azonban mégsem megy, hogy szinte
mindent szponzorpénzből csináljak.

 Ugyancsak anyagi okok miatt, a nem
megfelelő hangtechnika következtében
játsszák a rockoperákat teljes play backről?
Ez szerintem a színház megcsúfolása.

 Fél play backről, play backről időnként
kőszínházak is játszanak, mert nincs eléggé
színvonalas, megbízható hangtechnikai bázi-
suk. Engem pedig kiráz a hideg, ha sípol,
berreg, fütyül a berendezés. Olyankor - mint
tudjuk - kuncog a közönség. Jó lenne - nem
utolsósorban a sajtó támogatásával -
hozzájutni színpadonként 25-30 millió
forinthoz, hogy a hangtechnikai rendszert
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kicserélhessük. Évek óta dolgozunk azon,
hogy egy világcéggel barterszerződést kös-
sünk. Ezzel együtt ritkán volt az elmúlt
évtizedben play back-előadásunk; a tavaly-
előtti Egri csillagok sem volt az. Azt pedig
ugyebár senki sem feltételezi, hogy az
operák esetében Giuseppe Giacomini, Isola
Jones, Tokody Ilona vagy Miller Lajos play
backről énekelt volna...
 Nem lehetne-e egy-egy nagyobb pro-

dukciót többször is eljátszani? Megéri
néhány alkalom kedvéért kiállítani az
előadást?
 Jó lenne minél többször játszani a pro-

dukciókat, ehhez azonban megnyugtató,
több évre előre lekötött, a bel- és külföldi
turizmussal összefüggő, szilárd idegenfor-
galmi kapcsolatrendszerre lenne szükség.
Ennek érdekében viszont legalább egy-két
évre előre garantálni kell a programot és az
aznapi előadás létrehozásának biztonságát,
sőt építészetileg is alkalmassá kell tenni erre

színpadainkat. Olyan, adott esetben igénybe
vehető fedést kell biztosítani a színpadok és
a nézőterek fölé, amelyek rossz idő esetén is
lehetővé teszik a játékot és ezáltal a távlatos,
több évre előre szervezhető, csoportos, új
típusú idegenforgalmi kapcsolatrendszer
kialakulását. Sokéves munkánk veszett
kárba 1994-ben, amikor az új kormány
lemondta az Expót. Az Expo kormánybiz-
tossága és a főváros közötti megállapodás-
ban több száz millió forint szerepelt a három
szabadtéri színpad korszerűsítésére.

 Az ezredfordulót nem lehetne meglo-
vagolni?

 Abban reménykedem, hogy a század-
és ezredforduló, valamint a magyar álla-
miság ezredik évfordulója kedvező felté-
teleket teremthet ahhoz, hogy csodálatos
adottságú szabadtéri színpadaink lehető-
ségeit mind az építészeti megjelenés, mind a

produkciók fogadását és lebonyolítását biz-
tosító szcenikai lehetőségek, mind a közön-
ségfogadás, mind pedig az idegenforgalmi
kapcsolatrendszer fejlesztése tekintetében
kibontakoztassuk. Azt gondolom, hogy a
Szabad Tér Színház menedzsmentje - amely
meggyőződésem szerint az ország egyik
legjobb csapata - közel másfél évtizedes
felhalmozott, sokirányú tapasztalatát
kamatoztatva egy valóban világvároshoz
méltó, fesztiváljellegű kulturális-színházi
nyári eseménysort hozhat létre. Ehhez
azonban sok feltételnek kell teljesülnie.
Úgy gondolom, hogy a főváros vezetése
részéről - egyes képviselőkkel folytatott
korábbi vitáink ellenére - a készség is meg-
van ehhez, hiszen tavaly ősszel a közgyűlés
egyhangúlag négy évre, 2002 végéig meg-
hosszabbította ügyvezető igazgatói mandá-
tumomat. Elképzeléseinket csinos kis fü-
zetben összefoglaltuk, s bízunk benne, hogy
a főváros támogatása mellett kormánytámo-

gatásban is részesülünk majd. Az sem titok,
hogy egy éve jelentős nemzetközi
tevékenységet is kifejtünk annak
érdekében, hogy a három színpadot és egyéb
budapesti játszóhelyeket is érintő
nagyszabású terveink európai PHARE-
támogatásban része-süljenek. Amennyiben
közgazdasági számításokkal is alátámasztott
művészeti terveink megnyerik a brüsszeli
döntéshozók tetszését, elképzelhető, hogy
több évre előre, a jelenleginél jóval
magasabb és biztonságosabb támogatással
számolva, egészen más alapokra
helyezhetjük művészeti tervező-munkánkat.
Van olyan tervünk, amelyben a három
színpadunk felújítása és a Margit-szigeti
Színpadon világsztárok felléptetése
szerepel. Nemcsak belföldi érdekességű
programokat kell produkálni, hanem
olyanokat is, amelyek vendégművészekkel,
vendégszereplésekkel, fesztiválok közötti

együttműködéssel mozdítják elő az európai
kapcsolatokat. E cél érdekében bel- és
külföldi erőkkel évente legalább öt saját,
nagyszabású bemutatót tartanánk - operát,
balettet, rockoperát, szcenírozott
oratóriumot és hangversenyt egyaránt.
Megteremtenénk egy kulturális fesztivál
lehetőségét a Margitszigeten. A két nyári
hónapban, kifejezetten az idegenforgalomra
építve, naponta két előadást is tartanánk a
Városmajorban: a magyar kultúra értékeit
mutatnánk be, Kodály és Bartók zenéjére
építve. A hosszú távú cél az, hogy a
Városmajori Színpadon egész évben
játszhassunk. A Budai Parkszínpadon pedig
musicaleket, zenés darabokat akarunk
előadni, és könnyűzenei koncerteket tartunk.
A színházi programok mellé sok mindent
felsorakoztatnánk. a filmvetítéstől
a kiállításokig. Mindez megteremtené
egy budapesti nyári fesztivál körvonalait.
Elképzeléseink komolyságát jelzi, hogy a
méltó színházi környezet kialakítása

érdekében Makovecz
Imre Kossuth-díjas építőmű-
vésszel szövetkeztünk. Ez a
művészi program egy új típusú
idegenforgalmi kap-
csolatrendszerrel párosulna.
Őszintén hiszem, mert hinni
akarom, hogy egyszer csak
vége szakad a széthúzásnak,
és egymás kezét fogva, közös
erőfeszítéssel élni fogunk
potenciális lehetőségeinkkel,
mindannyiunk szellemi gya-
rapodása és a kulturált szóra-
koztatás érdekében.

 Mennyi esélyt jósol
annak, hogy minden marad a
régiben, és mennyit annak.
hogy ezek az elképzelések
megvalósulnak?

 Ezeknek az elképze-
léseknek a kimunkálásában,
szellemi előkészítésében már
így is sok energiánk fekszik,
nem beszélve egész eddigi,
közel tizenöt éves munkánk-

ról. Világéletemben optimista
voltam, tehát ötven plusz egy

százalék esélyt adok álmaim
valóra válásának.

BÓTA GÁBOR

A portrékat Schiller Kata készítette


