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– Mi va ló sult meg, és mi iga zo ló dott
vissza a Ma dách Szín ház élén el töl -
tött ed digi idôszak ban a pá lyá za tá -
ban vá zol tak ból?

– Ren ge te get ta nul tam há ro m-é -
ves igaz ga tói pe ri ó du som alatt.
Rész ben vissza iga zo lód tak az el -
kép  ze lé seim, ám be kell lát nom,
sok min dent más ként kell csi nálni,
mint ahogy kez det ben gon dol tam.
Az igaz ga tás egy szerre je lenti a
mû vé szi prog ram ki ta lá lá sát, meg -
va ló sí tá sát és a szín ház me ne dzse -
lé sét. Ha vá laszt adunk arra a há -
rom kér désre, hogy mit játsszunk,
kik játsszák és ki ren dezze, ak kor a
szín ház ar cu lata kezd ki raj zo lódni.
Ép pen ilyen fon tos, hogy mi ként
épül föl az ap pa rá tus, az az a gazda -
sági, hi va tali és mû szaki szer ke zet,
amely a mû vé szi el kép ze lé se ket
meg va ló sítja. Ren dezôként az elsô
há rom kér désre volt könnyebb a
vá la szo kat meg ta lálni. Soha nem
volt pél dául két sé gem a ze nés mû -
faj kü lön le ges sé gét il letôen – a mai
na pig ható jó dön té sem nek tar -
tom, hogy 1983-ban a Macs kák kal
le tet tem a vok som a mû faj mellé.
Ma gyar or szá gon egy szín ház pro -
filja elég las san ala kul ki – ha egy -
ál ta lán ki a la kul  –, a Ma dách Szín -
ház ese té ben ez mar kán san az én
igaz ga tói pe ri ó du somra esik. Ez az
idôszak gyôzött meg ar ról is, hogy
a szín ház si ke ré nek nél kü löz he tet -
len fel té tele az ar cu lat egy ér telmû -
sége. Ré geb ben egy vi déki szín ház -
hoz ha son lóan mû köd tünk, ame -
lyik min den mû faj ból ját szik ki csit.
Vé le mé nyem sze rint egyet len fô -
vá  rosi szín ház sem tud tal pon ma -
radni, ha nem tud hatja róla a szak -
ma vagy a kö zön ség, mi a va lódi
pro filja. Az is egy ér tel mûvé vált
szá  momra az el múlt há rom év ben,
hogy nem elég a mû fajt vál lalni,
azt ma xi má lis szin ten is kell mû -

velni ah hoz, hogy a tár su lat ver  seny  -
ké pes le gyen.

– Van va lódi ver seny?
– Igen. Még ha lát szó lag bé ké -

sen él nek is egy más mel lett a szín -
há zak, va ló já ban ko moly ver seny
fo lyik a nézôért. Nem mind egy,
hogy a kö zön ség hova megy be, és
ki nek haj landó, mi lyen je gyá rat
meg fi zetni. Bár a szín ház-fi nan -
szí ro zási struk túra hal lat la nul el -
tor zult mos tanra, a jegy be vé tel nek
min den hol nagy sú lya van, a Ma -
dách Szín ház ban pe dig meg ha tá -
rozó fon tos ságú. A vá lasz tott mû -
fajt ezért is rend kí vül ko mo lyan

kell ven nünk, és a leg jobb nak kell
len nünk. 

– A fenn tartó is úgy írta ki a pá lyá -
za tot, hogy a Ma dách ze nés kö rúti
nagy szín ház le gyen. 

– Mé lyen a szí vembôl szólt ez, és
nem csak hogy sem mi lyen komp -
ro misszu mot nem je len tett, de
büsz kén és öröm mel vál lal tam.
Bár ere de ti leg pró zai ren dezô va -
gyok, Sha kes pe are-t, Cse ho vot, kor  -
társ ma gyar és nyu gati drá má kat
vit tem szín padra éle tem hos szú
sza ka szá ban, még is val lom, hogy a
ze nés mû faj szin té zise a szín  ház -
nak. Ren ge teg al ko tó e lem bôl áll, és

Ti zen ki lencre la pot húzni
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lé nye ge sen na gyobb kö ve tel ményt
tá maszt a szín ház zal, a ren dezôvel
és a szí né szek kel szem ben, mint a
próza. A ze nés mû faj si kere egye -
nes arány ban van a be le fek te tett
mun ká val. 

– Va jon a szak mai elit mi ért nem
osztja egy ér tel mûen ezt a gon do la tot?

– A kri ti ká val kap cso lat ban most
egy ál ta lán nem pa nasz kod ha tom,
sôt! Ki emelt öröm hír, hogy a Pro -
du ce rek kapta a Szí nik ri ti ku sok dí -
ját mint az elôzô sze zon leg jobb
ze nés/szó ra koz tató elôadása. Sze -
ret jük azt mon dani, hogy a mû fa -
jok kö zött nincs hi e rar chia, a való -
ság ban még is csak ér zé kel hetô bi -
zo nyos elôíté let. Két ség te len, a
ze nés mû faj – fi lo zó fiai, pszi cho ló -
giai ér te lem ben te kintve – nem
mond el annyit az életrôl, a vi lág ról
és az em beri kap cso la tok ról, mint
egy ki váló klasszi kus vagy mo dern
dráma. Ér zelmi ha tá sát és szín házi
komp le xi tá sát mér le gelve vi szont
sok kal erôtel je sebb. 

– Sok szor úgy tû nik, a lát vá nye le -
mek mû köd te té sébe fek te tett ener gia
fe lül ír hatja és el nyom hatja a da rab
belsô ér té keit. 

– Min den mû faj nak meg van nak
a maga jól hasz nál ható pat ron jai.
A szí né szek és a ren dezô a pró zai
szín pa don is szá mos esz közt al kal -
maz hat, amellyel egy üres, ke vésbé
ki dol go zott pro duk ció ese tén is fel
tudja kel teni az ér ték te rem tés, a
ma ra dan dót al ko tás lát sza tát. Ilyen
pa ne lek kel a ze nés szín ház is ren -
del ke zik ter mé sze te sen. Nagy lét -
számú ének kar ral, tán co sok kal,
zene kar ral dol goz ha tunk, lát vá -
nyo sak le het nek a dísz le tek és jel -
me zek, de ezek még csak a mû faj
adott sá gai. A lé nyeg ez után kö vet -
ke zik. És a lé nyeg: a minôség.
Minôség min den fel so rolt ha tá s-
e lem ben. A szí né szek és tán co sok
tech ni kai tu dá sát, a ren dezô és a
ko re og rá fus in ven ci ó ját, az egyes
ala kí tá so kat, a lát vány ere de ti sé gét
és ha tá sos sá gát ér té ke lik a kri ti ku -
sok a sza va zás kor. A drá mai szí -
nész is nagy sze rûen tud bánni a
hang já val, fan tasz ti kus ha tásszü -
ne te ket tart, in ten zív tud lenni
vagy el mé lyült – mi köz ben akár
kö zép szerû és üres is le het. És a
csoda meg tör tén het ott is, a ze nés
mû faj ban is. Ter mé sze te sen nem
ta ga dom, az utóbbi több sé gé ben
vi zu á lis és ér zelmi, nem pe dig in -
tel lek tu á lis ha tá se le mek kel dol go -

zik; bi zo nyos fokú in tel lek tu a liz -
mus a ze nés da ra bok egy ré szébôl
hi ány zik.

– Fo kozza-e a ze nés és pró zai szín -
há zak el tá vo lo dá sát, hogy az elôbbi -
ben a tech ni kai fejlôdé sé vel pár hu za -
mo san a te át rá lis ele mek ke rül nek
elôtérbe, mi köz ben az utób bi ban hát -
térbe szo rul hat a lát vány vi lág?

– Aki mu si calre vált je gyet, két -
ség kí vül sok kal töb bet akar kapni.
Aki ze nés szín ház zal fog lal ko zik,
an nak tu do má sul kell ven nie, hogy
ezt a fajta igényt is ki kell elé gí te -
nie. A lát vány a ze nés mû faj nél kü -
löz he tet len eleme. A fo lya ma to san
fejlôdô film ipar és a tele ví zi ó zás
olyan mér ték ben ha tá rozza meg és
te szi vi zu á lis szem lé le tûvé min -
den napi kul tú rán kat, hogy azt
bo tor ság fi gyel men kí vül hagyni.
A ze nés szín ház hal lat la nul vál to -
zé kony, be épít min dent, ami a vi -
zu á lis mû vé sze tek ben lét re jön. Bár
a fil mes vá gás gyor sa sá gát szín pa -
don le he tet len el érni, a jó dísz let -
ter vezô ma már ké pes film szerû
vál to zá sok lét re ho zá sára, s igyek -
szik olyan fajta szín házi gé pe ze te -
ket al kal mazni vagy te rem teni,
ame lyek a vál to zá sok gyor sa sá gát
hi he tet len és mese szerû mó don
meg nö ve lik. Ta pasz ta la taim sze -
rint ezt a nézôk is nagyra ér té ke lik.
Ez van annyira fon tos, hogy a ze -
nés szín ház ban erre sok kal több fi -
gyel met, pénzt és ener giát kell ál -
doz nunk, mint a pró zai szín ház -
ban. Ott a kü lön le ges fi gye lem a
ki mon dott szóra, az ala kí tá sok és a
szín házi al ko tás egé szé nek mély -
sé gére irá nyul. Hozzá kell azon -
ban tenni, hogy a ze nés szí né szek
kü lön le ges eset ben ját szani, éne -
kelni és tán colni egya ránt jól tud -
nak. A te het ség nek ez a hár mas -
sága ritka adott ság, és akik eze ket
mes ter fo kon ûzik, azok a mû faj vi -
lágsz tár jai. Ám az egy szerre cso dá -
la to san tán coló, éneklô és ját szó
szí nész sem tudja olyan jól elôadni
a Ham let-mo no ló got, mint az a ki -
váló Ham let, aki egész éle té ben
csak erre ké szült. A lé le káb rá zo lás
mély sé gé ben nem tud juk fel venni
a ver senyt, de – hang sú lyo zom – a
ze nés da ra bok ezt nem is igény lik. 

– Egé szen biz tos ez?
– Amit a szí nész nem tud el érni,

azt el éri a zene. A zene cso dá la tos
ha tá se lem, és egye ne sen az em -
beri lé lek leg kö ze pére hat. Vi tat ha -
tat la nul min dent el mond az ér ze -

lem nyel vén, s el eve mé lyebbre ha -
tol, mint a szó. 

– Te hát amit lá tunk, az mind csak
a ze nét erôsíti?

– Igen. Va ló já ban a le gér tel me -
sebb nézô is újra gye rek lesz a ze -
nés szín ház ban. Mi nagy, szí nes
me sé ket mon dunk. Drá mai me sé -
ket, vi dá mabb me sé ket, fan tasz ti -
kus me sé ket, de min dig me sé ket.
És min den ezt a me se mon dást
szol  gálja. A mo dern dra ma tur gi á -
nak azo kat a kü lön le ges sé geit, me -
lye ket a drá mai szín ház meg te -
rem tett – idôuta zá so kat, poszt mo -
dern for má kat, abszt rakt, ne he zen
át te kint hetô, asszo ci a tív vi lá got te -
remtô, a kí sér le tezô szín ház ban
élet ké pes ren dezôi kon cep ci ó kat –,
a ze nés szín ház nem al kal mazza.
Eb ben a mû faj ban a me sét kell vi -
lá go san és kö zért hetôen el me -
sélni. Ez alap kö ve tel mény, és egy -
ál ta lán nem könnyû. A ze nés szín -
házi al ko tó csa pa tok ban a ren dezô
tölti be a mese mondó sze re pét, és
ide á lis eset ben egye síti a pró zai
ren dezôk és a film ren dezôk ké pes -
sé geit. Döntô to vábbá a ze nei af fi -
ni tása, mert itt a zene dönt el min -
dent, ah hoz kell szabni a szín padi
tör té né se ket. Az össze set. Nem le -
het a zene el le né ben „me sélni”,
ren dezni vagy ko re og rá fiát kre álni.

– Va jon a kö zön ség a ze nére vagy
a me sére kí ván csi in kább?

– Szok ták mon dani, hogy a mu -
si cal a mo dern kor ope rája. Az ope -
ra a XIX. szá zad ban ép pen az
„össz  mû vé sze ti sége” mi att lett
olyan nép szerû. Ha tal mas ké pek,
gyö nyörû zene, ér de kes dísz le tek –
komp lex él mény te hát. És van még
va lami kü lön le ge sen vonzó az ope -
rák ban: a kü lön le ges éne kesi tel je -
sít mény.

– De nyil ván lát kü lönb sé ge ket is a
két mû faj kö zött.

– A mu si cal na gyon sok arcú. Ez
a mû faj min dent be fo gad, és nem
zár ki sem mit. Csak egyet len do log
le gyen fel tét le nül benne: zene.
Mu si cal va ló já ban bár mibôl le het.
A vi et nami há ború ide jén meg szü -
le tett a Hair címû dal fü zér. Nincs
tör té nete sem, de ott van nak mö -
götte az ame ri kai tör té ne lem drá -
mai évei. T. S. Eliot ver se i ben, a
Macs kák köny vé ben szin tén nincs
sem  mi féle dra ma ti kus elem, a szín  -
ház va rázs lata tette a vi lág egyik
leg si ke re sebb ze nés da rab jává. A ze -
ne, a szín házi fan tá zia és a kre a ti -
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vi tás ha tá sára lett a ver sekbôl mû al ko tás. Az ope rá ban
min dez más kép pen van: be ha tá rolt a te ma tika, adot -
tak a ze nei struk tú rák, és hi ány zik belôle a moz gé -
kony  ság, a ru gal mas ság, a vál to zé kony ság – mind  az,
ami  ért a XX. szá za dot sze ret jük is, meg nem is. 

– Gon do lom, azért ér zé keli, hogy mi lyen új irá nyok
tûn nek elô az opera szín pa do kon.

– Ter mé sze te sen fi gye lek, de so sem len nék opera -
igaz gató, mert ah hoz a tel jes ope ra i ro da lom min den
hang je gyét is merni kel lene. Azt vi szont igyek szem
kö vetni, hogy adott kor hoz kötôdô dara bo kat mi ként
pró bál nak vá rat lan és meg hök kentô öt le tek kel kor -
szerû sí teni a ren dezôk. Ezek a kí sér le tek le het nek
mell  be vá góan jók vagy rosszak, azon ban egy do log
ki fe je zet ten tisz te letre méltó: a ze nei minôségbôl nem
en  ged nek, ak kor sem, ha, mond juk, a le gu tóbbi oszt -
rák Don Gi o vanni egy kór ház pro szek tú rá ján ját szó dik. 

– Mi ért, a mu si cal tesz ilyen en ged mé nye ket?
– Nem, a mu si cal sem en ged het ebbôl. Haj da ná ban,

ami kor a pá lyá mat kezd tem, még tel je sen el fo ga dott
do log volt a ze nei transz po zí ció, az az hogy a sze re pet
a szí nész hang ter je del mé hez iga zí tot tuk. Ma már el -
kép zel he tet len, hogy olyan elôadó jus son a sze rep kö -
ze lébe, aki nem tudja azt tö ké le te sen el éne kelni az
ere deti hang nem ben. Rá adá sul a zene szerzôk gyak -
ran kü lön le ges hangi igé nye ket tá masz ta nak; elôfor -
dul, hogy egy szop rán éne kesnônek ko lo ra tú rai ma -
gas sá go kat és mezzo mély sé ge ket kell át fog nia az
adott sze rep kap csán. 

– Mi ért nin cse nek kí sér le tezô mu si cal ren dezôk?
– Egy-egy vi lág hírû mu si cal meg ren de zése már ön -

ma gá ban is is ten kí sér tés. Az Opera ház fan tomja pél -
dául több szem pont ból is az volt. Elôször: egy ál ta lán
nem volt biz tos, hogy az úgy ne ve zett mu si ca lé ne ke -
sek meg bir kóz nak-e az ope rai kul tú rát igénylô par ti tú -
rá val. Má sod szor: hogy a szín ház ké pes-e tel je sí teni a
da rab tech ni kai igé nyeit, rend kí vül rö vid, ám an nál
bo nyo lul tabb szín vál to zá so kat. Har mad szor: a klasszi -
ku san re per to ár szisz té má ban ját szó Ma dách Szín ház
ké pes-e ugyan azt a da ra bot hat van egy mást kö vetô es -
tén azo nos mû vé szi szín vo na lon el ját szani és meg töl -
teni rá a nézôte ret? To vábbá: ki tu dunk-e ál lí tani há -
rom azo nos ní vójú sze re posz tást? Mi ez, ha nem szín -
tiszta kí sér le te zés?

– És mennyi a va lódi koc ká zat?
– Óri ási. Egy új „nagy be mu ta tóba” – ami lyen a Fan -

tom vagy a Pro du ce rek – be kell fek tet nünk a szín ház
tel jes évi, pro duk ci ókra szánt anyagi ere jét és szpon -
zori tá mo ga tá sát. Mi vel kép te len ség a tény le ges je gy-
á rat – ami a mos tani kö zel há rom szo rosa lenne – el -
kérni a nézôktôl, nem té ved he tünk. A rossz sze re p -
osz tásba adott eset ben az egész szín ház be le buk hat.
Te hát kis túl zás sal a va lódi koc ká zat: ti zen ki lencre la -
pot húzni. 

– A je gyár szem pont já ból a pró zai szín há zak még
rosszabb hely zet ben van nak, mert ôk a be ke rü lési költ ség -
nek még a har ma dát sem kér he tik el a je gyért. Te hát faj -
la go san és mû vé szi leg is töb bet koc káz tat nak.

– Egy pró zai szín ház sok kal több be mu ta tót tart,
mint egy ze nés. És ha bu kik az egyik pro duk ció, majd
a kö vet kezô kom pen zálja. Ne künk ez nem ada tott meg.
Egyet len hiba vál ság hoz ve zet het. 

– A gazda sá gi lag a Ma dách Szín ház hoz tar tozó Ör -
kény hely ze tét is ilyen „ké nyel mes nek” tartja?

– Az Ör kény Szín ház ügyé ben nem én va gyok hi va -
tott nyi lat kozni. A két szín ház ki zá ró lag gazda sági
szem pont ból egy ség, egyéb ként tö ké le te sen kü lön
mû ködô két in téz mény, szel le mi leg és kon cep ci ó já -
ban is. A há rom és fél év vel ezelôtt szü le tett ön kor -
mány zati dön tés az Ör kényt gazda sá gi lag hoz zánk so -
rolta, és egy szers mind mû vé szi ön ál ló sá got adott neki. 

– Nem lenne ér vé nyes kér dés, hogy elé ge dett-e az Ör kény
tel je sít mé nyé vel, mu ta tó i val, gaz dál ko dá sá val, kri ti kai
vissz  hang já val?

– Nem kell az Ör kény Szín ház zal elé ge dett nek len -
nem, ez nem tar to zik a hi va tali kö te les sé geim közé.
Én ott nézô va gyok, aki nek az egyik elôadás tet szik, a
má sik ke vésbé. Egyet len do log tar to zik rám, hogy a
pénz, ami az ál lami tá mo ga tás ból a Ma dách Szín há -
zon ke resz tül az Ör kénybe irá nyul, meg bíz ha tóan és
ide jé ben meg ér kez zen oda. A ma gam esz kö ze i vel tá -
mo ga tom a mun ká ju kat, a kap cso la tunk ki fe je zet ten
kor rekt me nedzs ment vi szony. 

– Sze ren csés ez a konst ruk ció ön sze rint?
– Egy ál ta lán nem. Sze rin tem az Ör kény nek és a Ma -

dách Szín ház nak ez a fajta együtt-tar tása két, egy más -
tól ide gen szín ház erôsza kos há zas sága. Nincs kap -
cso lat, szer ves össze tar to zás, szel lemi kö zös ség, pusz -
tán a szerzôdé sen ala puló kor rekt együtt mû kö désrôl
be szél he tünk. 

– A tel jes le vá lás je len tené a meg ol dást?
– Sem mi lyen ki fo gá som nincs az el len, hogy az Ör -

kény Szín ház tel jes mér ték ben le vál jon a Ma dách ról,
de azt hi szem, Má csai Pál nak is ez a terve és a szíve
vá gya. 
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– S ki járna ez zel rosszab bul?
– Két ség te len, hogy az ön álló Ör kény Szín ház sok -

kal többe ke rülne. A tu laj do nos nak, az az a Fôvá rosi
Ön kor mány zat nak erre ál doz nia kel lene. 

– És fog?
– Most, ja nuár kö ze pén, ami kor ezt a be szél ge tést

foly tat juk, annyit tu dunk, hogy bár a költ ség ve tési tör -
vény ben ugyan az az összeg sze re pel szín ház tá mo ga -
tás ként, a Fôvá rosi Ön kor mány zat sa ját ré szérôl je -
lentôs tá mo ga tás csök ken tésre ké szül.

– Mit je lent a Ma dách Szín ház éle té ben, hogy a fôvá -
ros nál – be szél ge té sünk ide jén – ép pen csak fel állt a kul tu -
rá lis bi zott ság, és így nem iga zán tud ható, hol kell lob -
bizni?

– Egyet len mû vé szeti in téz mény nek sem jó ez a bi -
zony ta lan ság. Vi szont Hil ler Ist ván kul tu rá lis mi nisz -
ter össze hívta az or szág összes di rek to rát, együtt gon -
dol ko dást, együtt mû kö dést kért, föl kí nálva a vi tát egy
új struk tú rá ról és a fi nan szí ro zás ról. Je len leg hal lat la -
nul el tor zult a szín ház tá mo ga tási struk túra, szer zett,
ki ví vott és in do ko lat lan elônyök, va la mint mél tat la nul
be szo rult hát rá nyok ha tá roz nak meg min dent. Idô -
sze rû és elo dáz ha tat lan egy tiszta, vi lá gos, mér hetô
rend szer meg te rem tése. Nagy a fe lelôsség most a szak  -
ma ve zetôin, a szín ház igaz ga tó kon elsôsor ban, hogy
ké pe sek le szünk-e mind annyian át lépni a sa ját ár nyé -
kun kat. És a sa ját költ ség ve té sün ket.

– Ki lenc ven ket ten ül tek a mi nisz ter rel szem ben. Re á lis
a kí ván ság, hogy a nagy több ség elôtérbe he lyezze a struk -
tú ra kér dést?

– Nincs más vá lasz tás. Vagy en ged jük, hogy át csap ja -
nak a hul lá mok a fe jünk fel ett, és ugyan az tör tén jék itt
is, mint más nagy ál la mi lag fi nan szí ro zott rend sze rek kel. 

– Ez nem fogja meggyôzni azo kat az igaz ga tó kat, akik
szá mára a tár su lat ve ze tés pusz tán eg zisz ten ci á lis vagy
ha talmi kér dés. 

– Ha most is min den ki kö röm sza kad tig ra gasz -
kodni fog a po zí ci ó já hoz és a sa ját ér de ke i hez, nem jö -
het más, mint a bru tá lis ál lami be a vat ko zás, ami majd
ren det vág. A szín házi szak má nak eb ben az ügy ben
ész lel nie kel lene, hogy jobb egy más sal meg ál la pod -
nunk, mint hogy min den ki vesz tes le gyen. 

– Nor má lis do log egy tíz mil liós or szág ban ki lenc ven két
szín ház igaz gató egy idejû reg ná lása?

– Sok kal több szín ház mû kö dik, mint ami szo ká sos,
de ez nagy ér ték. Ren ge teg te het ség, am bí ció, ön fel ál -
do zás, ta pasz ta lat, nem zeti em lék tes te sül meg ben -
nük. Na gyon so kat tet tek az em be rek szo ci a li zá ló dá sá -
ért. És lé te zik, lé leg zik az egész ma is. Bár mit meg le -
het szün tetni egyet len toll vo nás sal, úgy, hogy az tán
év ti ze de kig nem le het újjá épí teni. Min dig is el lene
vol tam azok nak a dokt ri ner meg ol dá sok nak, hogy egy
író asz tal mellôl mond ják meg, mi lyen az élet. Óri ási
do log, hogy ma az élet mond hatja meg az író asz tal -
nak, mennyit tud és haj landó el vi selni. Ez az elôttünk
álló év té mája. Fel kell kí nál nunk egy mû ködôké pes
rend szert, amely megôrzi ezt a szer ke ze tet – és meg -
újítja. Ami be fo gad majd olya no kat, aki ket ed dig nem
fo ga dott be, és ke vésbé jól fogja po zi ci o nálni azo kat,
akik nem ér dem lik ezt meg. Tu do má sul kell venni,
hogy a tá mo ga tás nem ala nyi jo gon jár, ha nem az ál -
lam gesz tusa, amit meg kell kö szönni és ün ne pelni
kell. A kul tú ra fi nan szí ro zás nem ál lami alap fel adat.
Meg kell ér te nünk, hogy egy gö dör al ján va gyunk, de
még van sza vunk. Olyan bo zót har co sok va gyunk, akik
nem csak a bo zót tól, de az öne lé gült ségtôl sem lát nak.
„Csak” ezen kell túl lép nünk. Nem va gyok op ti mista
ezt il letôen, de ez az egyet len út. 

– A maj dani szín házi tör vény ke ret ja vas la tá val kel lene
elôállni?

– Hogy tör vény nek ne ve zik-e ezt, nem tu dom. Je -
len tôsége elsôsor ban ab ban állna, hogy bi zo nyos
mennyi ségû in téz mény mû kö dé sét ga ran tálná. Cél -
sze rû, ha ezt a leg ma ga sabb szintû jog sza bály ban ha -
tá roz zák meg, mert az kö te lezô ér vé nyû min den kire,
ak kor is, ha vál to zás van a napi po li ti ká ban. De az is
nagy ered mény lenne, ha né hány alap kér dés ben meg
tud nánk ál la podni. 

– Ne ve ze te sen?
– Hogy me lyek a pre fe rált szín házi for má ciók. Hogy

mi ként te szünk kü lönb sé get ál lami és ön kor mány zati
szín ház kö zött. Ho gyan vi szo nyul nak eh hez az al ter -
na tí vok. Hogy mi le gyen a ma gán szín há zak hely zete.
Ki kel lene mon dani, hogy a szín ház tá mo ga tás va ló já -
ban a kö zön ség tá mo ga tása. Az ál lam a jegy árát tá mo -
gatja, aho gyan a gyógy sze re ket vagy a gá zá rat. Ebbôl
nagy vita lesz. A kul túra me ce na tú rá já ról is vi tat kozni
kel lene, de min den téma mö gött mér he tet le nül sok
ér dek el len tét hú zó dik. 

– Esz té ti kai szem pon tok sze rint nem tenne kü lönb sé get
szín há zak kö zött?

– Én csak és ki zá ró lag a mér hetô, ob jek tív szá mok -
ban hi szek. Ezekre erôsen tá masz kodva kell a struk tú -
rát meg te rem teni, és csak emel lett be szél he tünk esz -
té ti kai pre fe ren ciák rend sze rérôl. 
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– Hal lot tunk már olyan le egy sze rû sí tett el mé le te ket,
hogy a mû vészszín há za kat kell fi nan szí rozni, a töb bit pe -
dig ke res ke delmi ala pokra he lyezni.

– Egyet len szín ház sem él het meg Eu ró pá ban ál -
lami tá mo ga tás nél kül. Ez ev iden cia. Bécs vá rosa költ -
ség ve tése negy ven szá za lé ká val tá mo gatja a ze nés re -
per to árt ját szó ma gán szín há zait. Lon don ban, a West
En den az ön kor mány zat fi nan szí rozza a ke res ke -
delmi szín há zak re zsi költ sé gét. Vé le mé nyem sze rint
a kér dés nem az, hogy mi lyen mû fajt kép vi sel egy
szín ház, ha nem hogy mi lyen minôsé get. A kü lönb ség
a te het sé ges és a te het ség te len, a si ke res és a si ker te -
len kö zött van. Ha egy nézôtér meg te lik, az ér ték és
ered mény; ha fé lig üres, az ku darc. Eb ben a vál sá gos
hely zet ben a leg na gyobb hiba azt gon dolni, hogy ha
egy-két szín há zat oda do bunk, és a pénzt gyor san szét -
oszt juk, az majd meg oldja a prob lé má in kat.

– Gon dolja, hogy, mond juk, a Ma dách Szín há zat egy -
sze rûen le le hetne ra dí rozni?

– Nem, a Ma dách rend kí vül erôs, és olyan mér hetô
ered mé nyei van nak, ame lyek nem vi tat ha tók. 2005-
ben mi pro du kál tuk a leg több elôadást, a leg több
nézôt. Vi szont az utolsó elôtti he lyen ál lunk az egy
nézôre és az egy elôadásra jutó ál lami tá mo ga tás ban.
A tel je sít mé nyi mu ta tó ink ma ga sak, a tá mo ga tott sági
mu ta tó ink ala cso nyak. 

– Több ször em lí tette a „ver seny” ki fe je zést. Ki vel, mi ért
ver se nyez a Ma dách?

– Or szá go san, évente négy mil lió szín ház jegy fogy
el, ezt alig több mint egy mil lió em ber vá sá rolja meg, a
fôvá ros ban te hát né hány szá ze zer szín ház lá to gató van.
A ver seny egyik eleme, hogy aki be tud hozni új em -
be re ket a szín há zakba, az a sa ját élet le hetôsé geit bôví -
tette. A má sik fon tos szeg mens a kí ná lati ver seny:
tu dunk-e pluszt adni a nézôink nek egy át la gos pro -
duk ci ó hoz ké pest. Mi a Fan tommal, a Volt egy szer egy
csa   pattal vagy a Pro du ce rek kel ké pe sek vol tunk és va -
gyunk ugya no lyan szín vo na lat nyúj tani, mint Lon don -
ban vagy New York ban. Meg ha tá rozó a min den napi
meg fe le lés ver se nye is: biz to sí ta nunk kell, hogy a szí -
né szek ne fá sul ja nak bele a sze re pükbe, ne „dob ják”
az elôadást. Ebbôl a szem pont ból hi he tet le nül meg -
osz lik a bu da pesti szín házi kép. Akad, ahol saj ná la to -
san több he lye van a szí né szi sza ba dos ság nak. 

– Mi lyen esz kö zei van nak ezen a té ren?
– Én nagyra be csü löm a szí né sze ket és a szí né szek

jó zan eszét. Alap vetôen nem akar nak rosszak lenni,
min den ki tap sot, si kert, sze re te tet akar. A rend fenn -
tar tá sára ná lunk erôs esz köz a hár mas sze re posz tás,
anél kül is, hogy ezt ki mon da nánk. Senki sem adja
meg az esélyt, hogy a háta mö gött össze súg ja nak: ô a
leggyen gébb. A ver seny hely zet el ké pesztô tar ta lé ko kat
moz gó sít.

– Mi igaz min debbôl a tár su lat nak azon ré szére, akik
pró zai szí nész ként szerzôdtek ide a Ma dách elôzô kor sza -
ká ban?

– Fe lelôssé get ér zek ér tük, régi kol lé gáim és ba rá -
taim. A pró zai mû vé szek va ló ban ke ve sebb le hetôség -
hez jut nak a szín ház ar cu lat vál tása foly tán, de sze ren -
csére van ben nük bi zo nyí tási vágy. Di csé re tes dac,
ami na gyon erôssé te szi a pró zai elôadá so kat is.

– A Ma dách pró zai elôadá sa i nak kri ti káit azért nem
te szik a ki ra katba… És öt ve nes szí né szek egy szer csak ren  -

dezôi „kar ri ert” in dí ta nak kül vá rosi kul túr há zak ban…
– Nem ál lí tom, hogy nin cse nek vesz te sei en nek az

áta la ku lás nak. Ami kor há rom év vel ezelôtt a szín ház
igaz ga tá sát át vet tem, az zal a hely zet tel ta lál tam szem -
ben ma gam, hogy a mû vész szín házi be so ro lá sért fo -
lyó ver senyt a Ma dách el ve szí tette, tár sa dalmi el fo ga -
dott sága és mû ködôké pes sége volt vesz ély ben. Mára
min dez meg vál to zott, a szín ház gazda sá gi lag sta bil, és
mû vé szi leg el is mert. Há rom éve dön teni kel lett: for -
dul junk-e új irányba, olyanba, ahol ren ge teg mun ká -
val, meg újuló, fi a tal tár su lat tal és kis sze ren csé vel –
bo csá nat a ki fe je zé sért – piac ve zetôk le he tünk, vagy
ra gasz kod junk a régi, ide jét múlt pri o ri tá sok hoz, és
ak kor né hány pró zai szí nész ta lán még egy-két évig
töb bet játsz hat. Már ha nem me gyünk csôdbe. A ze nés
szín há zat vá lasz tot tuk.

– Ak kor mi ér telme van a Stú di ó ban és a Sza lon ban fo -
lyó mun ká nak?

– Gazda sági ér telme nincs. Je len pil la nat ban ez az
in téz mé nyünk lu xusa és egy szers mind egy le zárt kor -
szak ér zelmi em lé ke zete. Ki zá ró lag az tartja élet ben,
hogy egyelôre még meg en ged het jük ma gunk nak. Ha
to vább szo rul a hu rok kö rü löt tünk, ak kor min den
vesz te sé get ter melô rész le get kény te le nek le szünk le -
épí teni. Esz té ti ka i lag és a pá lya tár sak iránti fe lelôsség
szem pont já ból azon ban na gyon fon tos érv mel let tük,
hogy ké pe sek va gyunk mind két he lyen ní vós elôadá -
so kat pro du kálni. De a Ma dách Szín ház fô te vé keny -
sége vál lal tan és büsz kén a ze nés szín házi lét. 

– Ak kor eb ben a sze zon ban mi ért nem lesz új be mu tató
a nagy szín pa don?

– A futó da rab ja ink je len pil la nat ban olyan si ke re -
sek, hogy nincs rá szük ség. De nem is len nénk ké pe -
sek a je len le giek mel lett új, ha son lóan nagy igé nyû
elôadá so kat gazda sá gi lag, fi zi ka i lag, szer ve zé si leg
üze mel tetni. Ma gasra tet tük a mér cét, de en nek min -
den ki örül. Nagyra be csü löm a szín ház va la mennyi
dol go zó ját, dí szítôket, öl töz tetôket, vi lá go sí tó kat – és
foly tat hat nám a sort –, min da zo kat, akik döntô be fo -
lyás sal bír nak az elôadás egy-egy pil la na tára, és en nek
min den al ka lom mal meg fe lel nek. A Mi va gyunk a mu -
si cal után, ta vasszal még is mû sorra tû zünk egy ze nés,
nyá ron pe dig egy pró zai elôadást a nagy szín pa don.
A mé re tük nem lesz mo nu men tá lis, és a bü dzsé jük
sem. Ak kor tu dunk majd új jal ka cér kodni, ha a mos -
tani mes ter hár ma sunk ból egyet hát térbe szo rí tunk.

– Ezt mi korra ter vezi?
– 2008-ra.
– És me lyi ket ve szi majd le a mû sor ról?
– Se me lyi ket, de le het, hogy meg pró bál juk va la me -

lyi ket ki te le pí teni a ház ból, mert je len leg a kö rúti épü -
let du gig van. Igaz ság sze rint na gyon hi ány zik még
egy ját szó hely. 

– Más nem is?
– De. Sok sza bad este, hogy a dara bo kat kellô szám -

ban játsz has suk – ám az év ne künk is csak há rom -
száz hat va nöt nap ból áll. 

– Mi a he lyes ki fe je zés: a Ma dách Szín ház áta la kult,
vagy áta la ku ló ban van?

– Áta la kult. A Ma dách Szín ház ma már ze nés
szín ház.

Az in ter jút ké szí tette: Ko ren Zsolt


