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– Mikor rendezett prózát utoljára?
– Elég régen, 1999-ben, Az ifjúság édes madarát.

Izgalmas, jó hangulatú próbafolyamat volt az akkori
Nemzeti Színházban Béres Ilonával és Kaszás
Attilával. Hogy ôszinte legyek, azóta nem éreztem rá
késztetést.

– Mert lett volna lehetôség, csak nem vállalta el?
– Mindig vannak ajánlatok. De én a magyar zenés

színházra tettem fel az életem. A mai rendezôk kö-
zül messze én rendeztem a legtöbb kortárs magyar
operát: Szokolay-, Petrovics-, Balassa-, Bozay-, Vi dov sz  -
ky-mûveket állítottam színpadra, nem kis sikerrel.
A gyökerek is erre köteleztek: édesapám a hazai
énektanítás egyik kiemelkedô alakja volt, édesanyám
a Színmûvészeti Fôiskolán tanított éneket. Nagy fe-
kete Steinway zongora alatt nôttem fel, ott írtam a
házi feladataimat, míg apukám skálázott Gregor
Jóskával. Mindmáig megvan az a zongora. 

– A zongora alól is beleszólt az énekbe?
– Bele-belebrekkentettem alulról, akkor mindig

rám szóltak, de jóban voltunk, az öreggel meg az
operaénekesekkel is. Megszokták, hogy szemtelen
vagyok, a koromhoz képest többet engedek meg ma-
gamnak, mint amit szabad.

– És így visszatekintve: igazuk volt?
– Tökéletesen. Kicsit koraérett gyerek voltam, már

négyévesen olvastam, tízéves koromra kivégeztem
apukám könyvtárát. És nagyon szerettem énekelni, de
szolmizálni már kevésbé. Nem akartam zenész lenni.

– Se énekes, se színész?
– Gyorsan letettem ezekrôl, mikor az elsô meg-

jegyzéseket megkaptam úgy tizennyolc-tizenkilenc

éves koromban: ezzel az alkattal, magassággal, ezzel
a pirospozsgás arccal csak vidám szerepeket játszha-
tok. Szembesülnöm kellett azzal, hogy más a lelkem,
mint a kinézetem. Rettenetesen szétestem ettôl, és
egészen mást kerestem: pincérként dolgoztam, fel-
szolgálói és szakács szakmunkásvizsgát tettem,
majd Montágh Imrének köszönhetôen felvettek a
Gyógypedagógiai Fôiskolára, beszédtechnika szakra.
Közben elvégeztem a konzit is ének szakon, mert
volt egy viszonylag jó tenorom. Amikor elvittek kato-
nának, maga mellé vett a kultúros ôrnagy, szervez-
tem az irodalmi színpadot, meg könyvtárat és KISZ-
klubot takarítottam. Ott már sejtettem, lesz közöm a
rendezéshez.

– Sepregetés közben döbbent erre rá?
– A seregben volt mit pótolnom, a vendéglátó-ipa-

ri technikum alatt ugyanis könyvtár helyett bárokba
jártam. Mikor leszereltem, nem vettek fel a
Színmûvészetire. Háromszor estem ki az utolsó ros-
tán, ez rekordnak számított, de elismerem, a rende-
zôfelvétel nagyon személyes dolog. Elôször, húsz-
évesen, túl fiatalnak gondoltak. Másodszor, már úgy-
nevezett alternatív színházi rendezôként, rengeteg
fesztivállal a hátam mögött, nagyon erôszakos vol-
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tthonosan mozog a Pesti Broadwayn 
Kerényi Miklós Gábor. Évekig az Operaház

rendezôje volt, hat éve szinte kizárólag a Budapesti
Operett színháznak él. Ha külföldre hívják, az ottani
munkát is megpróbálja koprodukcióra fordítani.
Tudatosan építi operett- és musicaltársulatát, és
csak akkor dôl picit hátra, ha a pénztársor a Nagy -
mezô utcából az Oktogonig ér, és az ô elôadásuk,
jelen esetben a Rómeó és Júlia az év legnézet tebb
produkciója.
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tam. A harmadikon meg, azt hiszem, meg akartam
felelni egyfajta konzervatív elvárásnak. 

– Mi maradt meg a fiatalkori pimaszságából, kíván-
csiságából, megfelelési vágyából, az alternatív iránti von-
zódásából?

– Szerintem minden, máig érdekel a kísérleti szín-
ház. És határozottan megmondom, amit gondolok.
Nem számolgatom, hogy ennek késôbb mi lesz a kö-
vetkezménye. Akik ismernek, úgy tartják, szembe
rosszabbat mondok, mint valakinek a háta mögött. 

– És mennyire viseli el, ha önrôl mondanak rosszat?
– Azt hiszem, nem viselem túl rosszul a kritikát,

rákérdezek: miért, hogyan, merre, meddig. Válo ga -
tott sakkozó voltam, viszonylag jó játékerôvel, az át-
látóképességem és a reakcióidôm bizonyos dolgok
megítélésében gyorsabb, mint az átlagé. Egy proble-
matikusabb szituációban feszültséget okoz, hogy
más a lehetôségek elemzésénél tart, mikor én már
tudom, mi a jó és miért.

– Mielôtt a musicalrendezéseivel megjelent, sikeres ope-
rarendezôként könyvelték el. Mióta az Operett szín ház
igaz gatója, egyetlen operát sem rendezett. Ha a Nagy -
mezô utcából jobbra kanyarodik az Andrássy úton, nem
liftezik a gyomra, hogy mégis a klasszikus ze ne a szerelem?

– Kegyetlen kérdés. Elôbb-utóbb nyilván visszaté-
rek az operához. Sok-sok minden vár még rám az
operairodalomból – nem biztos, hogy épp az And -
rássy úton. Van jó pár álmom: Wagner, Verdi, Pucci -
ni. De most nem ez foglalkoztat, rettenetes mennyi-
ségû a munkám az Operettszínházban és külföldön
is. Tény, ha egy cseppnyi idôm van, otthon Mahler
szól a CD-lejátszóból. 

– Operettet is szokott hallgatni?
– CD-rôl nem, élôben viszont egyfolytában – kül-

földön és itthon is. Tavaly decemberben rendeztem
a Marica grófnôt a bécsi Volksoperben, tavasz végén
fejeztem be a szentpétervári Bajadért, utána jött a
prágai Csárdáskirálynô, novemberben az erfurti Egy
éj Velencében. A társulatunkkal ugyancsak utazom, a
Marica grófnôvel Lahtiba, Finországba és Baden-
Badenba, operettgálánkkal a Tel-avivi Operába,
Sang hajba, Münchenbe. Az itthoni repertoárunk mel-
lett Kálmán Imre születésének százhuszonötödik év-
fordulójára nemzetközi karmesterversenyt szervez-
tünk, és gálát külföldi sztárokkal. Ezek mind azt bi-
zonyítják, az operett élô mûfaj, de újakat már nem
írnak belôle, a régiek többségét meg ismeri az ember.

– Miért nem írnak új operettet?
– Az operett egy meghatározott idôszak zenei

irányzata. Ma már ilyen dallamokat nem lehet írni,
ahogy ma már Mozart- vagy barokk zenét sem sze-
rez senki, ám ettôl még mindkettô nagyon divatos
manapság is. 

– Azért például kortárs operát is írnak!
– Ha a modern zenét összehasonlítjuk Verdi bár-

melyik mûvével, nagyobb a különbség, mint a Jézus
Krisztus Szupersztár és a Marica grófnô között. 

– Ezek szerint a musical lenne a mai operett?
– Ez így nagyon durva párhuzam. Azt lehet mon-

dani, hogy a mai kor könnyûzenei világában fontos a
musical. Ennek is rengetegféle változata van. A ze-

nés játékok, például a My Fair Lady vagy a Mamma
Mia, egy ABBA-musical, igazából egy operettvonal-
nak a mai formái. A Pillangókisasszony nyomán írt
Miss Saigon pedig nyilvánvalóan az operához hason-
lít, akárcsak a Rudolf, az Elisabeth vagy a Mozart!

– Akkor az operett korszerûtlen mûfaj?
– A hetvenes–nyolcvanas években gondolták, hogy

elavult. Az operett kiváló zenés színház, legreme-
kebb alkotásai az 1800-as évek közepétôl az 1900-as
évek elejéig születtek. Érdekes emberi viszonyokról
szólnak, fordulatos, lelket megérintô zenével. Lehet
felületesen, álmatagon vagy összetetten, izgalmasan
játszani. Ami elavult, az az ötvenes évekbôl itt ma-
radt régimódi énekesi-színészi stílus. Persze a darab
végére a szerelem általában gyôz, és lehet, hogy ez a
mai világban korszerûtlennek tûnik, de a színháztól
a nézôk olykor reményt is várnak, nemcsak tragédiát. 

– Ismer olyan operettet, ahol a darab végére a szerel-
mesek felvágják az ereiket?

– Keveset. Mondjuk, A mosoly országa olyan ope-
rett, amely szomorúan ér véget, nem is nagyon sze-
retik. A mûfajjal kapcsolatos elvárás, hogy érdekes
legyen, látványos – hepienddel, de a jó elôadások vé-
gén mindig ott lehet a kérdôjel. A modern operett-
játszásnak két komoly lehetôsége van. Az egyikben
felerôsödnek a szürreálisabb és abszurd elemek a vi-
lág átláthatatlanságának bizonyítására, a másikban
egy reálisabb keretet mai szélsôséges érzelmekkel,
játékkal töltünk meg. Valószínûleg a másodikhoz
tartozik majd új elôadásunk is, A víg özvegy. Béres
Attila pesti bemutatója amúgy 2008 júniusában a
foci EB magyar „résztvevôje” lesz – Bécs egyik hatal-
mas stadionjában. 

– A nézô Honthy Hannát és Feleki Kamillt várja,
Latabár Kálmánhoz hasonlítgatja a mai énekeseket, és
keresi Németh Marikát. 

– Nálunk egyre kevésbé van így. Nézôink Kalocsai
Zsuzsára, Oszvald Marikára, Peller Károlyra válta-
nak jegyet. Sikertelenül úgy lehet ma operettet ját-
szani, hogy a régimódi díszletek, jelmezek között
utánozni próbálják Honthy Hannát. Ez nevetséges,
ennek ellenére sok ilyen elôadást látok. Másik oldal-
ról, „lila módon” beleerôltetetnek valamit az elô-
adásba, ami nincs sem a zenében, sem a mûben.
Eszméletlenül sok német elôadás születik így. 

– Hogyan minôsítette például a Mohácsi-féle kaposvári
Csárdáskirálynôt?

– Érdekes kísérlet volt, bizonyítéka, hogy az ope-
rett izgatja a mûvészszínházat. Ettôl még nem biz-
tos, hogy Budapesten harminc elôadásnál többet
megért volna. Vidéki színházban lejátsszák a bérle-
tes elôadásokat, háromszor feljönnek Pestre, totál
telt ház. Nálunk nyolcvan elôadás alatt a produkció
bukottnak tekinthetô… Ennek a mûfajnak megvan
az a fantasztikus lehetôsége, hogy több réteget érint
meg. A mûvészszínház, a népszínház és a szórakoz-
tató színház kategóriákat adott esetben egyetlen pro-
dukció is képes nyújtani. A Hoffmann meséi-opera-
rendezésemet a kritikákban mûvészszínházi pro-
dukcióként emlegették. Mások azt mondták: ez igazi
népszínház, a közönség tódult rá, és úgy tapsolt, mint
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a szórakoztató elôadásokon. Bevallom, engem min-
dig ez vezet, rettenetesen fontos, hogy amit csinálok,
gondolati kaland legyen a közönségnek és nekem is.

– Volt az elmúlt idôszakban tévedése?
– Mostanában nem. A Pippint 1983-ban komolyab-

ban vettem, mint szabad lett volna. Ma már tudnám,
hogyan kell megcsinálni. Talán tévedésem volt a
Szöktetés a szerájból is 1994-ben. Többféle gondolatot
kevertem össze, és az akkori feltételek között, abban
a pillanatban ez nem mûködött. Néha túlságosan
hatnak a rendezésre a körülmények. Az egyetemen
mindig azt mondom a rendezô tanítványaimnak,
hogy maga a rendezô négy személyiségbôl áll: elsô a
filozófus, aki kitalálja a darab gondolatiságát, hogy
miért fontos itt és most. Második a mûvész, aki meg-
álmodja az elôadás világát. Ezután jön a mester, aki
megvalósítja a színpadon az elképzeléseket. A végén
pedig – sajnos – belép a menedzser, aki eladja a pro-
dukciót. Ha valaki figyel, meg tudja mondani, me-
lyik rendezô miben erôs. 

– Hogy látja, ön melyikben?
– Nekem az igazi izgalom és gyötrelem a filozófiai

és mûvészi rész. A lebonyolítás már könnyen megy,
mesterként biztosnak érzem magam. 

– Mennyire veszekszik egymással a rendezô és az
igazgató énje?

– Szerencsés vagyok, késôn lettem igazgató, ötven -
éves koromban. Az igazgató énem jóban van a
mûvész énnel. Biztos szívesen rendezném A nürn-
bergi mesterdalnokokat, de egyáltalán nem vagyok bol-
dogtalan, amiért újszerû Bajadér-bemutatóm volt
Pétervárott. Nemcsak a rendezés, hanem a színház-
csinálás is érdekel. Az, hogy az Operettszínház egy
társulat legyen, a tagok valamilyen szinten felelôs-
nek érezzék magukat ezért. Jól menjen a szekér. 

– Gyakran hallja, hogy bár operettet énekelni nehe-
zebb, mégsem emiatt áll a sor az Andrássy útig?

– Az operettcsapatnak is megvannak a maga lehe-
tôségei. 

– De róluk nem ír a bulvársajtó, nem lett belôlük a
mai értelemben vett sztár.

– Ôk gyakrabban járnak külföldre, ahol több a saj-
tójuk, ráadásul itthon is egyre kedveltebbek. 

– Sokszor felvetôdött, hogy bár a neve Operettszínház,
jóval több musicalt játszanak benne.

– Nem sokkal többet, pontosítva: ötvennyolc szá-
zalék musical, a többi operett – de a külföldi turnét
beleszámítva fele-fele az arány. A Budapesti Operett -
színház hivatalosan is két részbôl áll, egy klasszikus-
szimfonikus alapon mûködô, leginkább a komolyze-
néhez közelítô operett tagozatból és az ifjúságcentri-
kus musicalcsapatból. Persze, a Rómeó és Júliának,
az Elisabethnek, A Szépség és a Szörnyetegnek, a Mo -
zart!-nak fantasztikus sikere van. A 2006-os látoga-
tottsági adatok szerint a Rómeó a legnézettebb elô-
adás Magyarországon. Tudom, hogy vannak, akik a
zenét nem tartják olyan jónak.

– Miért, ön szerint jó zene?
– Egy ekkora sikernél nem érdemes különválaszta-

ni a Shakespeare-darabtól és az elôadásunktól. Ami -
kor a szívmûtétemmel feküdtem a kórházban, ha hi-

szi, ha nem, a takarító néni, az ápolónô, az orvosok
és az igazgató professzor, valamint az ott hospitáló
egyetemisták egyaránt Rómeót szerettek volna nézni.
Különbözô szinten és formában rajongtak az elôadá-
sért – aki látta, látni akarta még egyszer, aki nem,
meg akarta nézni. 

– Nyilván azért is, mert a csapból is ez folyt.
– A csapból az folyik, aminek a reklámjára iszonyú

sokat költenek, vagy ami népszerû. Mi nem tudunk
hatalmas összegekért hirdetni, nálunk a darabok
maguk termelik ki a népszerûségüket. De nem tu-
dok azért szomorkodni, mert egy Shakespeare-darab
alapján készült musical az ország legnépszerûbb
elô adása. Egy lyukas gombot sem adott volna azért
senki, hogy a Budapesti Operettszínház 2003-ban
Mozart! címen bemutat egy musicalt, és az tarol. Ma

túl vagyunk a száznyolcvanadik elôadáson, minden
este állva tapsolnak, és közben müncheni vendégjá-
ték is lett belôle. A Rudolf szintén bonyolult darab,
hasonlóan az Elisabethhez, tele történelmi és magyar
vonatkozással, mégis átütött. Egyszerre tudtunk ka-
tarzist, színházi élményt adni, valamint szórakoztat-
ni. A koncepcióm világos: mindig igyekszem a kö-
zönség elôtt járni – de csak egy lépéssel.

– Nem jelent ez biztonsági játékot?
– Talán a Rudolfot lehetett volna különlegesebbre

rendezni, de az egy bécsi koprodukció volt, amerikai
szerzôkkel, akik elôre kikötötték, mit csinálhatok. Ne
felejtsük el, ez volt az elsô világbemutató Magyar or -
szágon – külföldi szerzôkkel!

– Mondjon példát, amire az amerikaiak nemet mondtak! 
– Más sorrendet szerettem volna, a történetet iz-

galmasabbra, keményebbre fogalmazni. Ôk viszont
puhábbra, lágyabbra. Állandóan azt mondták: ez
durva, ez sok, itt miért nem csókolóznak? Nyugati
sztárszerzôkkel dolgozni iszonyatosan nehéz.

– Megbánta?
– Á, dehogy, az elôadás mûködik. Abból is profitált

a színház, minden nyugati újságban megjelentünk.
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Írták rólunk, hogy üdvözöljük az Operettszínházat
az európai top zenés színházak csapatában. Amikor
elhoztuk az Oltári srácokat a Broadwayrôl, már tud-
tak rólunk. 

– Az Oltári srácokat kevésbé igényes darabnak tartják.
– Ez nézôpont kérdése, hisz ez a fiúcsapat-sztori

jutalomjáték az öt srácnak. A fiatal nézôk együtt tán-
colnak, énekelnek a szereplôkkel, és a Thália pont jó
erre a fajta színházra.

– Tehát leértékelt elôadás A csókos asszony és a
West Side Story is, ezért mennek a Tháliában?

– Csacsiság. Az, hogy valamit a Tháliában játszunk,
nem leértékelés, hanem azt jelenti: nem akarjuk és
nem is tudjuk az Operett nagyszínpadán játszani.
A csókos asszony kis zenekaros Zerkovitz-mû, egy-
szerûbb, szórakoztató operett, de helyes, jó darab,

kisebb színházban intenzíven hat. A West Side Story -
nál és az Oltári srácoknál hasonló a helyzet, dôlnek is
a fiatalok.

– A rajongók akkor is lelkesednek majd az idolokért,
mikor a MÁV-menetrendet éneklik.

– Az Oltári srácok a mai fiatalok nyelvén beszél –
igaz, néha kicsit közhelyesen – csomó olyan témáról,
ami rengeteg embert érint: például drogról, árulás-
ról, idegengyûlöletrôl, másságról, függôségi viszo-
nyokról. Természetesen kilóg a sorból, de van négy-
öt olyan pillanata, amikor mindenki picit elgondol-
kodik, és megáll a levegô. Lehet, hogy ez lektûr, de
közben ott a jó kis zene, az eszméletlen koreográfia
és öt ember, aki hatalmasat melózik a színpadon, és
ezt értékeli a közönség. 

– Többször szó volt arról, hogy szeretne újabb játszó-
helyet az Operettnek. Szóba került a Thália és a Vidám
Színpad. Mibôl gondolja, hogy ezeket odaadnák maguk -
nak?

– A társulat ezzel a repertoárral „szétfeszíti” az
épületét, többet tudna játszani, erre igény is lenne,
és száz-százötven millió forint spórolást hozna a fô-
városi önkormányzatnak. Volt már erre példa: az

Operettbe két színház is beolvadt, a hatvanas évek-
ben a Petôfi Színház, vagyis a mai Thália, a kilenc-
venes évek végén pedig a Rock Színház. 

– Hogy történhetett ez meg kétszer?
– Kicsit korainak tûnt Magyarországon, amit

Szinetár Miklósék elkezdtek a Petôfi Színházzal. Az
Egy szerelem három éjszakája és a Koldusopera ôrült si-
ker volt, de jöttek a bukások, és innentôl kezdve nem
volt visszaút. A Rock Színházat a kilencvenes évek-
ben olvasztották az Operettbe, a társulat egy része itt
maradt, a szellemiség biztosan. Így az Elisabeth, a
Miss Saigon még kicsit Rock színházas koprodukciók
voltak. De visszatérve a kérdéséhez: az operett- és
musicalirodalom tele van olyan formátumú dolgok-
kal, amelyeket kisebb helyeken jó játszani, például a
Godspellt, a Pippint, a Fame-et. Ha több játszóhe-
lyünk van, mindkét társulatot jócskán ki tudjuk
használni. Tavaly például 503 elôadást csináltunk,
idén 550-et. 

– Van átjárás a két tagozat között?
– Természetesen. A víg özvegyben Nyegus Szabó P.

Szilveszter lesz és Mészáros Árpád Zsolt, és Dolhai
Attila, Peller Anna, Homonnay Zsolt játszanak ope-
rettet, Mednyánszky Ági, Lehoczky Zsuzsa pedig
mu sicalt. 

– A bemutatók után vadul keresi a kritikát, vagy telje-
sen hidegen hagyja? 

– Nem keresem, ha kezembe kerül, elolvasom. Azt
is tudomásul veszem, hogy az idô múlik, és a kriti-
kusok véleménye – hol így, hol úgy – változik. 

– Miért, a színházát hogyan minôsítik mostanában?
– Nehéz történet. A külföldi kritika rendkívül elis-

merô. Nálunk kevés a zenés színházi kritikus, és leg-
többjüknek az opera a specialitásuk. Opera ren de zé -
seim során viszonylag elkényeztetett helyzetben vol-
tam. Akkoriban nagyon szerettek.  

– Bántotta, hogy a színikritikusok az elmúlt idôszak-
ban nem innen választották a legjobb zenés elôadást?

– Ugyan! A kritikusok nagy része a zenés elôadá-
sok kategóriát inkább passzolja, mert nem nézett
eleget. A Rudolf három szavazatot kapott, félek, hogy
a szavazók többsége nem sok elôadásunkat látta. 

– A pálmát mégis a Producerek vitte el. Kitapintható
a versenyük a Madách Színházzal.

– Gratulálok a Madách Színháznak! De 6 szavazat
3-mal szemben 13-ból, ami a lehetséges 21-bôl érke-
zett, nem különösebben nagy gyôzelem. Az egészsé-
ges verseny egyébként jót tesz mindenkinek.
Látogatottságban például mi nyertünk, egyéniben és
összetettben is. A vetélkedés alapján ugyanakkor nem
szabad összehasonlítani a két színházat. Nekünk sa-
ját csapatunk van, én a társulati színházban hiszek.
Musical-vonalon mi nem sikeres Broadway- és
West End-darabokat importálunk, hanem történel-
mi, irodalmi alapanyagokat földolgozó rockoperá-
kat, musicaleket – közel sem csak szórakoztató cél-
lal. Új magyar bemutatókat hozunk létre, tavaly
szakmai sikere volt például Jávori Ferenc klezmer-
darabjának, a Menyasszonytáncnak, és jelenleg is
két ilyen premierre készülünk. Ezenkívül két tago-
zatunk van, és az operett céljai, feladatai egészen
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mások, mint a Madách Színház szórakoztató zenés
színházi programja.

– De azt is hallottam, hogy aki itt játszik, nem léphet
fel ott. Ennek mi értelme van?

– Részben egyeztetési kérdés, részben tudatos „ká-
derpolitika”, amin nincs mit szégyellni. Az Ope rett -
színház rengeteget fektetett új tehetségek felfedezé-
sébe, felkészítésébe és promotálásába. Ôk bárhol
lépnek fel, a társulatunkat képviselik. A közönség
nagy része rájuk veszi meg a jegyet. Természetes,
hogy azt szeretnénk, hogy elsôsorban nálunk ját s z -
sza nak. 

–A folyamatos pénzmegvonás nyilván önöket sem kí-
méli. 

– Ötvenkét milliót vontak el tavaly, ez az állami tá-
mogatás öt százaléka, amit dinamikus gazdaságpoli-
tikával egyelôre meg lehetett oldani, de ez még egy-
szer nem sikerülhet.

– Van stratégiája arra is, mi történik akkor, ha ennél
nagyobb összegrôl kellene lemondaniuk?

– Hadd tegyem világossá, minek mi a következ-
ménye. Az Operettszínháznak jelenleg egymilliárd
forint a támogatása. Ez soknak tûnik, de ebbôl kö-
rülbelül 450 millió forint folyik azonnal vissza az ál-
lamkasszába adó és tb-járulék formájában, az elô-
adásainkból, valamint egyéb bevételeinkbôl pedig
úgy 250 millió forint áfához jut az ország. Ez abból
fakad, hogy 750 millió azonnal a közalkalmazottak
bérére megy. 

– Fontos, hogy közalkalmazottak legyenek a tagok?
– Ezt a típusú színházat, ahol klasszikus zenekar,

énekkar, balettkar van, nem lehet alkalmazottak nél-
kül mûvelni. Ismerni kell a repertoárt, „karokat”
nem lehet próbánként és elôadásonként fizetni.
Színészt adott esetben lehet így szerzôdtetni, de az
sem etikus. Lehetetlen, hogy kétségbeesve rohangál-
janak egyik színházból a másikba, egyik ügynökség-
tôl a másikig. Az egymilliárdból 750 millió megy az
operett-társulathoz és 250 a musicalhez, miközben a
szükséges pluszbevételeket a két tagozat közösen
termeli ki. Rengeteg pluszpénzt hoz a musicalcsa-
pat, valamivel kevesebbet az operett. Az egymilliárd
forinthoz tavaly 1,8 milliárd forint volt a saját bevéte-
lünk – jegybôl és turnéból. Ha csökkentenék az álla-

mi támogatást, kihúznák a lábunk alól a talajt, az
egész fölépítmény összedôlne. Akkor az egyik lehe-
tôség, hogy megszüntetjük a musicaltársulatot, és
csak operettet játszunk. Abban az esetben a költség-
vetésünk gazdaságilag pillanatokon belül összeomla-
na, hiszen a musical-rész tartja fenn az egyensúlyt.
A másik lehetôség, hogy megszüntetjük az ope-
rettcsapatot, és vége egy hungarikumnak. Ez képte-
lenség. Ha belegondol abba, hogy mikor Japánban
játszunk, lát minket huszonöt-harminc ezer ember,
vagy Németországban egy évben úgy ötvenezren, és
ezeken az elôadásokon keresztül hány millió kül-
földihez jutnak el a plakátok, az újságcikkek… Ez
reklám Budapestnek, az országnak kulturális és tu-
risztikai szempontból egyaránt. 

– A csökkenô dotáció dacára nyáron elképesztô musi-
caltúltengés volt. Kis túlzással nem volt olyan zenés da-
rab, amelyet ne játszottak volna az országban. Úgy ér-
zem, elôbb-utóbb elunják ezt a mûfajt a nézôk.

– Ezt nehezen hiszem, de minden dologgal ez tör-
ténik, ami hirtelen népszerûvé válik, és üzletet les-
nek benne. De bízom benne, hogy el fog válni az
ocsú a búzától, és a közönség a minôség felé fordul.
Musicalbemutatóinkkal mi mindig a nehezebb utat
választottuk. Most is új darabokat íratunk magyar
szerzôkkel: Szabó Magda Abigéljébôl a zeneszerzô
Kocsák Tibor, a dalszövegíró Miklós Tibor és a fiatal
rendezô, Somogyi Szilárd készít musicalt. 2008 nya-
rán pedig újabb Shakespeare-musicalre vállalkozunk
a Szegedi Szabadtéri Játékokkal koprodukcióban.
A Szentivánéji álom Szakcsi Lakatos Béla, Müller
Péter Sziámi és az én közös munkám lesz. S mivel
fontosnak tartom a tradíciók ápolását, megújítását, a
Kálmán Imre-jubileumra közadakozásból szobrot
állítunk. Veres Gábor szobrászmûvész alkotása a
zeneszerzôt a színház elôtt egy padon ülve ábrázolja.
Mindenki odaülhet mellé, lefotóztathatja magát.
Terveink szerint mellette egy komputer áll, interak-
tív játékokkal, Kálmán Imre-dallamokkal. Ezzel azt
akarjuk jelezni, hogy a zenés színház a muzsikán
keresztül ma is képes eljuttatni a nézôket a katarzis-
hoz. 
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