
Második éve írja ki a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
a Katona József drámapályázatot, amelyet a mintegy kéttucatnyi
színpadi szerzô alapította Drámaírói Kerekasztal kezdeménye-
zett. Ez a pályázat két részbôl áll: alkotóiból és produkciósból. 

Az eddigi két pályázatot elbíráló kuratórium tagjaként elmond-
hatom, hogy az alkotói kategóriában az elsô évben erôsebbnek
tûnt a mezôny, mint a másodikban. Tavaly Deres Péter, Garaczi
László, Lackfi János, Jeles András, Kukorelly Endre kapott díjat,
ehhez a listához képest az idei pályázók névsora és száma is so-
katmondó: Németh Ákos, Bíró László, Zilahi Péter, Jónás Tamás,
Sulcz Sándor, Miskolci Miklós és Tausz István. Összesen tehát
heten pályáztak, s legfeljebb öt pályadíjat lehetett volna kiadni.
De nem találtunk ennyi díjra érdemes pályázatot. 

Az alkotói pályázatról szólva, nemcsak az eredményekrôl, de az
anomáliákról is érdemes beszélni. Mindenekelôtt problematikus
e pályázat kiírása. A pályázónak ugyanis szinopszist, két megírt
jelenetet, szakmai önéletrajzot meg egy szerzôdést kell beadnia,
ez utóbbit annak kapcsán, hogy ô valakinek a megbízásából írja a
darabot. A szinopszis jó esetben és bizonyos mértékben eligazít,
a két jelenet nem feltétlenül. Arról nem beszélve, hogy sokszor
már kész a darab, amelybôl az alkotói pályázat kedvéért kiemel-
nek két jelenetet. Nyilvánvaló, hogy más lesz a két jelenet, ha va-
laki valóban a szinopszis alapján írja meg, és más, ha kivesz a
kész darabja elejérôl és a végérôl egyet-egyet, és úgy csinál: mint-
ha. De miért kéne úgy csinálnia? Miért ne lehetne szinopszis he-
lyett teljes darabot beadni? Ezt az anomáliát fel kellene oldani, s
a kiírásban a követelményt egyértelmûvé tenni. 

Volt más gondunk is. A tavalyi produkciós kiírás szerint gye-
rek- és ifjúsági elôadásokra nem lehetett pályázni. Emiatt – ha jól
emlékszem – nyolc-tíz pályázatot kellett figyelmen kívül hagy-
nunk. Idén azonban a gyerek-, illetve bábelôadások finanszírozá-
sára létrejött a Weöres-pályázat. Így átfedés keletkezett, hisz a
Katona-pályázaton belül külön kategóriaként a gyerekdarabokra
is lehetett alkotói támogatást kérni. Erre azonban mindössze ha-
tan adtak be pályázatot, közülük egy nem felelt meg a formai kö-
vetelményeknek (már régóta mûsoron van), tehát maradt öt. Fel-
merült a kérdés: mindenki kapjon díjat, vagy szelektáljunk? Végül
is mindkét alkotói pályázatnál mérlegeltük, hogy az igen vázlatos

szinopszisok alapján mely esetben van esély új hangütésû elô-
adásra. Így aztán Bíró László Anarchóját és Jónás Tamás Lélek-
vesztôjét, illetve a gyerekszínházi kategóriában Péterfy Gergely
Meg ne próbáld!, Solténszky Tibor Az aranyecset és Mészáros Ist-
ván Szarkaláb címû darabját díjaztuk.

Áttérve a produkciós pályázatra, tudnivaló, hogy annak három
kategóriája van: stúdió-, kamara- és nagyszínházi. Mivel a külön-
bözô kategóriákhoz más-más támogatási összeg tartozik, érthetô,
hogy a pályázók jelentôs része magasabb kategóriában igyekszik
pályázni, remélve, hogy így több pénzt kaphat. A kiírás ugyanak-
kor megengedi, hogy a kuratórium a kategóriákat saját hatásköré-
ben módosítsa. Ez többnyire komoly vitát gerjeszt. 

S nem csak a kuratóriumon belül. Ennek bizonysága például
Léner Péter levele, amely formálisan a Drámaírói Kerekasztalnak,
lényegében a kurátoroknak szól, s pontosan megfogalmaz három,
munkánkat általában minôsítô kérdést. 

A DRÁMAÍRÓI KEREKASZTAL ÜGYVIVÔI

Értesítésüket megkaptam, és állásfoglalásukkal több pon-
ton nem értek egyet.

Nem tudom, mivel lehet indokolni szakmailag, társadal-
milag, hogy a József Attila Színház 50. évfordulójára bemu-
tatandó Gáli József: Szabadsághegy c. darabjának újraírásá-
ra, melyre Darvasi Lászlót kértük fel, nem kaptunk támoga-
tást. Úgy gondolom, hogy az évforduló színháztörténeti
jelentôsége, Gáli József tragikus személyisége, és Darvasi
László írói súlya együttesen képvisel annyi mûvészi, társa-
dalmi értéket, mint bármelyik megsegített pályázat.

Nem tudok egyetérteni azzal, hogy tizenkét nagyszínházi
pályázatból hat határon túli. Megítélésem szerint ezeket a
fontos támogatásokat más keretbôl kellene biztosítani.

Nem értek egyet azzal, hogy egy színház két pályázatot is
nyerjen: nagyszínpadi és kamaraszínházi.

Döntésüket megismertem, és szakmailag indokolatlan-
nak tartom.

2006. Budapest, április 12.

Üdvözlettel:
Léner Péter

igazgató
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A Katona József pályázat

áprilisában a Drámaíró Kerekasztal kétnapos tanácskozást tartott Egerben DESZKA címmel, ahol egyrészt a Katona Jó-
zsef drámaíró pályázat eredményeit és tanulságait, másrészt a kortárs dráma bizonyos kérdéseit vitatták meg. Az alábbi-

akban a tanácskozás szerkesztett változatát közöljük. Nánay István beszámolójából elhagytuk a résztvevôk közbevetett megszólalásait.

Köszönet a Színmûvészeti Egyetem, valamint a Hajónapló Mûhely diákjainak –
Juhász Dóra, Laboda Kornél, Lönhárd Ágnes, Kelemen Orsolya, Miklós Melánia,
Németh Virág, Róbert Júlia, Simon Edina, Végh Ildikó –, hogy az elhangzott be-
szédeket lejegyezték.

2006



Az elsô ponthoz: úgy szól a kiírás, hogy kortárs, azaz élô magyar
író eredeti mûvét vagy az író saját mûvének átdolgozását kell be-
adni. A színház hiába mellékelte Gáli József darabját, a pályázati
feltételeknek nem tett eleget. Természetesen a szívünk vérzett,
mert olyan drámáról van szó, amelynek bemutatása nagyon fon-
tos. Azon persze el lehet tûnôdni, hogy ehhez valóban szüksé-
ges-e egy másik író beavatkozása.

A második kérdés súlyosabb, mert visszatérô. Az elôbb próbál-
tam érzékeltetni, hogy a kuratórium a pályázatokat a színházak
nézôterének, színpadméreteinek, illetve a darabok szerep- és hely-
színszámának ismeretében átsorolhatja. Léner Péter a pályázókat
összesítô eredeti listára utal, amelybôl valóban úgy tûnik: tizenkét
nagyszínpadi pályázatból hatot kaptak határon túliak. De épp kö-
zülük többeket kamara- és stúdiószínpadivá minôsítettünk át. 

Ugyanakkor nem gyôzöm hangsúlyozni: a pályázat határon kí-
vül és belül érvényes. Tehát semmiféle megkülönböztetés nincs.
A tájékoztatás céljából hozzáteszem: a magyar nyelvû költségve-
tési színházak harmada Pesten, harmada vidéken, harmada hatá-
ron kívül található. Ehhez képest tavaly az elosztható összeg 23
százalékát kapták a fôvárosi színházak, 50 százalékát a vidékiek és
27 százalékát a határon kívüliek. Az idén ezek az arányok minimá-
lisan változtak: a fôváros 28, a vidék 39 és a határon kívüliek
33 százalékot kaptak. Továbbá a határon kívül élô szerzônek hatá-
ron belüli bemutatójára éppen úgy van példa, mint az ellen-
kezôjére, és arra is, hogy határon kívüli szerzô darabja egy másik
ország magyar színházában kerül színpadra. Aligha kell részletez-
nem: milyen remek, ha egy vajdasági szerzônek Beregszászon mu-
tatják be a darabját. 

A harmadik kifogás az, hogy egy színház két pályázattal is
nyerhet. Minden színház annyi pályázatot adhat be, ahány ját-
szóhelye van – ezt tartalmazza a kiírás. Többen élnek ezzel a le-
hetôséggel, például Kecskemét mindkét alkalommal három pá-
lyázatot nyújtott be. Ha jó a programja, miért ne támogatnánk
akár mind a hármat? 

Amiatt viszont lelkiismeret-furdalásunk lehet, hogy hiába sze-
repel a kiírásban ifjúsági darab, tavaly csak egyet (Kecskeméten),
az idén egyet sem díjaztunk. Ugyanígy tavaly két struktúrán kívüli
színház kapott támogatást, az idén egy sem. Döntésünk nem kon-
cepcionális, hanem elsôsorban minôségi, de más okai is vannak.
Például az alternatív együttesek közül kettô is egy szerzôi elôadás
újrajátszását tervezi. Hosszú vita után úgy döntöttünk, hogy eze-
ket nem támogatjuk. Az egyik a Szkéné Piroskája, a másik Katona
Imrétôl az Arisztophanész madarai. Velük kapcsolatban természete-
sen nem minôségi kifogások fogalmazódtak meg, hanem az a di-
lemma, hogy ha egy-egy alkotó elôveszi régi sikeres mûvét (az
egyik esetben változatlan szereposztással), akkor abból most
mennyiben lesz új elôadás. 

Másfelôl: az idei döntésünket alapvetôen befolyásolta, hogy a
tavalyi 53,7 millió forint helyett csak 44 milliót oszthattunk el.
A többmenetes szavazás során a támogathatók körét tehát egyre
szûkíteni kell. Nagyon kevés volt az alternatívnak tekinthetô pá-
lyázó, de közülük is többen csak a második vagy harmadik menet-
ben estek ki. S hogy miért estek ki? Cserna-Szabó András Lelán-
coltjában nem láttunk biztató színházi lehetôséget. Csáki Rita
Belsô szoba – Virginia Woolfja ebben a formában zavarosnak tûnt.
A sitkeiek pályázata, Mikó Csaba Kútból mentett királysága az elsô
körben még esélyes volt, csak késôbb esett ki. Peer Krisztián Akár-
kije pedig olyan nagy vállalkozás, amely messze meghaladja a tá-
mogathatók körét. Ez ugyanis kortárs opera, amelyhez egymillió
forintot adhattunk volna, ám ez költségvetésüknek csak elenyészô
töredékét teszi ki, amellyel nincsenek kisegítve, míg máshol ez az
összeg nagyon sokat jelenthet.

Általában elmondható, hogy az idén valamivel kevesebben pá-
lyáztak, mint egy évvel korábban. Ennek az lehet az oka, hogy

tavaly régebbi mûvekkel is lehetett jelentkezni. Az idén egy éven
belül el kell elkészülniük a mûveknek. A másik lehetséges magya-
rázat az 5́6-os pályázat. Bizonyára voltak, akik inkább oda adtak
be darabot, gondolva, ott nagyobb a pályadíj, és – nem elhanya-
golható szempont – késôbb volt a beadás határideje is.

Végül ötvenkét pályázatból tizennyolcat díjaztunk: négy nagy-
színházit, tíz kamarait és négy stúdióst:  

Bereményi Géza: Az arany ára (Bárka) – kamara
Bodó Viktor: Fotel (Nyíregyháza) – nagyszínházi
Egressy Zoltán: Baleset (Veszprém) – kamara
Kiss Csaba: Kun László (Debrecen) – nagyszínházi
Közbevetôleg itt kell megjegyeznem:  idén több esetben elôfor-

dult, hogy ugyanazt a darabot két helyen is be akarják mutatni.
Ezeknél megnéztük, hogy ténylegesen mikorra tervezik a premi-
ert, mivel az ôsbemutató támogatása magasabb összegû, mint az
utánjátszásé. Ugyanakkor figyelembe vettük, hogy kik azok, akik
a darabokat megvalósítják – ezért fontos a stáblista –, és tehetô-e
közöttük olyan minôségi különbség, amelynek alapján úgy érez-
tük: az egyik helyen érdekesebb, izgalmasabb, eredetibb megkö-
zelítés várható, mint a másiknál. Mivel a Kun Lászlót Debrecen-
ben és Pécsett is bemutatják majd, úgy döntöttünk, hogy Kiss
Csaba debreceni saját rendezését támogatjuk a lehetséges 3,5
millió forinttal, mert annak rendezôi leírásában, szereposztásá-
ban több érdekességet láttunk, mint Hargitai Ivánéban. Úgy tu-
dom, a debreceni bemutató amúgy is elôbb lesz. Hubay Miklós
Elnémulás címû darabja volt a másik, amelynél szintén el kellett
dönteni, hogy melyikre voksoljunk, a Szegedi Kisszínház elôadá-
sára vagy a kecskeméti Katona József Színházéra. 

A további díjazottak:
Láng Zsolt: Télikert (Gyergyószentmiklós) – kamara
Nényei Pál: Ôk (Új Színház) – kamara
Parti Nagy Lajos: Ibusár (Szabadka) – nagyszínházi
Térey János–Papp András: Kazamaták (Katona József Színház)

– nagyszínházi
Tasnádi István: Magyar zombi (Örkény Színház) – kamara
Verebes Ernô: Magzatlélegzés (Beregszász) – kamara
Virág Gábor: Hamlet halott (Újvidék) – kamara
Zalán Tibor: Katonák (Székelyudvarhely) – kamara
Erdôs Virág: A merénylet (Nyíregyháza) – stúdió
Háy János: A Pityu bácsi fia (Eger) – stúdió
Spiró György: Prah (Radnóti Színház) – kamara
Szôcs Géza: Liberté 56 (Debrecen) – kamara
Visky András: Hosszú péntek (Kolozsvár) – stúdió
Hubay Miklós: Elnémulás (Kecskemét) – stúdió
Azt gondolom, ez elég jó névsor. Az is kiderül belôle, hogy

Erdôs Virág, Nényei Pál és Virág Gábor elsô bemutatósok. Önkri-
tikusan meg kell jegyeznem: díjazottaink között tavaly is, az idén
is nagyon kevés volt az elsô drámás vagy a fiatal, kezdô drámaíró,
holott épp az ô színpadra segítésük lenne különösen fontos. Erre
a jövôben jobban oda kell figyelnie a kuratóriumnak. 

Tavaly is, az idén is megpróbáltuk tágabb értelemben felfogni
azt, hogy mi a dráma. Az idén Bodó Viktor, tavaly Tasnádi István
(Paravarieté) kapott támogatást olyan mûre, amely végsô formáját
majd csak a társulattal való közös, improvizatív munka során
nyeri el. De mindkét szövegnek megvan a saját értéke, azaz mint
írásmû megáll a lábán. 

Ha e pályázattal kapcsolatban módosíthatnék valamit, akkor
egyesíteném az alkotói és produkciós pályázatot. Ugyanis gya-
korlatilag az alkotóihoz is produkciós háttér szükséges, hiszen
kell egy szerzôdés arról, hogy a tervezett darabot valaki meg-
rendelte az írótól. A gyerekdarabokat pedig mindenképpen ki-
venném a kiírásból, erre más forrásokból kellene pályáztatni.
A többi a kiírás pontosítása, apró szöszölés, esetleges újrafo-
galmazás.
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