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2006-ban megnyílt Skót Nemzeti Színházról
egy veszprémi konferencián hallottam elôször.

Már akkor megragadott mindaz, amirôl Imre Zoltán
beszámolt. Bár a tanácskozás ebédszünetében beszél-
gettünk e modell hazai alkalmazhatóságáról, megle-
pett, hogy a színházelmélet jeles szakembere ezzel az
ideával pályázik a Nemzeti Színház vezérigazgatói
posztjára. Nem Imre Zoltán elképzelését tartom élet-
képtelennek, hanem a magyar állapotokat éretlennek. 

Nem kellett jóstehetség ahhoz, hogy a Hudi Lász -
lóval közös pályázat sorsát elôre lehessen látni, hiszen
sem a politika, sem a szakma nincs felkészülve egy,
az eddigi gyakorlattól gyökeresen eltérô színházi kon-
cepció befogadására. Nem azt állítom, hogy jó néhány
döntéshozó és gyakorló színházi ember ne értené e
pályázat lényegét – a mellékletében olvasható nyilat-
kozatok e tekintetben biztatóak –, hanem azt: az ér-
dekviszonyok erôsebbek minden reformtörekvésnél.
Megállapításom természetesen nem specifikusan a
színházra igaz, hiszen hosszú évek óta az egész or-
szág e mentalitás következményeit nyögi. Ez azonban
nem lehet mentség arra, hogy ne gondolkodjunk el
szûkebb szakterületünk anomáliáin. 

Imre Zoltán és Hudi László pályamûve jóval na-
gyobb horderejû, mint egy (nemzeti) színház mûköd-
tetésérôl szóló tervezet. A pályamûben megfogalma-
zott partnerség elve a magyar színházi struktúra rég -
óta esedékes és sokak által már elodázhatatlannak
tartott újragondolására kényszeríthette volna a szín-
házi élet szereplôit, a fenntartókat és az alkotókat, a
kôszínháziakat és a függetleneket egyaránt. Ha e ter-
vet komolyan vennék, komolytalanná válna a struktú-
ra jelenlegi vertikális és horizontális tagozódása, s
függetlenül attól, hogy állami, önkormányzati vagy
magánszínházakról van-e szó, hogy szórakoztató,
nép színházi, mûvész vagy kísérleti profilú-e egy in-
tézmény, az egész színházi világot egységben kellene
látni és mûködtetni. 

Mivel Imre Zoltánék a Nemzetibe meghívandó tár-
sulatok között nem azoknak a struktúrában elfoglalt
helye alapján tesznek különbséget, hanem kizárólag a
befogadandó produkciók mûvészi kvalitása szerint –
azaz mindenki egyenlô eséllyel indul e kooperációban
–, az együttesek dotációjában sem lehetne fenntartani
az eddigi, évtizedekkel ezelôtt rögzült és mára anak-
ronisztikussá vált arányokat. Ezek teljesítménytôl

függetlenül biztosítanak nagyon sok pénzt a kôszín-
háznak, és nagyon keveset minden másnak.

Ha az Imre–Hudi-pályázatnak más haszna nem
len ne, mint hogy ezt a gondolatot tudatosítja, már nem
volt hiábavaló. Meggyôzôdésem, hogy a Fôvárosi
Önkormányzat kulturális bizottságában a kôszínhá-
zak és a független együttesek dotációjáról folyó viták
egyik érvrendszeréhez nagyban hozzájárult ez a ter-
vezet is, ugyanakkor nincs illúzióm: a végén minden
marad a régiben.

Hogyne maradna, hiszen a felek mindennemû vál-
tozásban ellenérdekeltek. Ha közel két évtizede sem
párt-, sem állami, fôvárosi, illetve területi szinten
nem született valamirevaló kulturális koncepció –
színháziról ne is beszéljünk –, pont most fognának
bele ennek megalkotásába? Nemcsak a szokásos vá-
lasztásiciklus-felezô idôn léptünk túl – tehát innentôl
már semmiféle reformnak nincs esélye –, de az álta-
lános politikai klíma még a korábbi évekénél is ked-
vezôtlenebb minden változáshoz. Ha a minisztérium
és a fôváros hosszú évek óta nem tud megegyezni a
Nemzeti Színház s más tárcaszínházak jövôjérôl,
hogyan várható, hogy közös elképzelés szülessen a
struktúra és a dotáció újraszabályozásáról? 

A budapesti helyzetnél is súlyosabbnak tûnik a vi-
déki színházaké. Az „egy megye – egy színház” rend-
szer megkövesedett, mozdíthatatlanná vált. (A szisz-
témán nem változtat, hogy van megye, ahol kettô, s
van, ahol egy teátrum sem mûködik.) A színház
presztízsnövelô és tudatbefolyásoló tényezô – ezt az
elmúlt két évtized politikai vezetô rétege is megtanul-
ta, épp ezért folyamatos ádáz harc folyik a színházak
megtartásáért és bennük a mindenkori politikai érde-
kek érvényesítéséért. Ahogy a közigazgatásban, a vi-
déki színházi struktúrában sem sikerült lebontani a
megyeközpontúságot s kialakítani a regionális szer-
kezetet. Ez esetünkben azt jelenti, hogy minden szín-
ház mint valami fellegvár ôrzi népszínházi integritá-
sát – s ahol lehet, a több tagozatot –, ezáltal az erôk
szétforgácsolódnak, alkotómûhelyek alig tudnak lét-
rejönni, a mûvészi megújulás esélye minimális, a ha-
táron belüli és kívüli magyar színházak összefogása,
kooperálása, mûsormegosztása, mûvész- és elôadás-
cseréje pedig megvalósíthatatlan. 

Vidéken a politika is könnyebben tud beleszólni a
színházak munkájába, ha másként nem, hát a lojális

Nánay István
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igazgatók kiválasztásával és kineveztetésével. A ko-
rábbi esztendôk igazgatópályáztatási kutyakomédiáit
aligha kell feleleveníteni, elég, ha az egy éven belüli-
ekre emlékeztetek. Szolnok, Veszprém, Székes fe -
hérvár, Kecskemét, Szeged, Kaposvár esetében közös,
hogy a döntéshozók a szakmai-mûvészi szemponto-
kat vagy figyelmen kívül hagyják, vagy csak melléke-
sen veszik tekintetbe, a lényeg a politikai alkalmasság
és együttmûködési készség, amely nemcsak elvi
szempontból fontos, hanem gazdaságilag is. Nem
mindegy ugyanis, hogy a helyi fenntartó a színházak
sok száz milliós, esetenként a milliárdot is meghala-
dó állami támogatásából mit tud lecsípni. Van, ahol a
színházon úgy spórolnak (például a békéscsabai Jókai
Színháznál), hogy kisebb vagy nagyobb mértékben el-
vonják a maguk költségvetési hozzájárulását, de álta-
lánosabb az a lenyúlási gyakorlat, hogy a színházak
üzleti partnerei, beszállítói elsôdlegesen az adott vá-
ros és/vagy megye politikai elitjének érdekszférájából
kerülnek ki, tehát a központi dotáció egy része köz-
vetve ezt a kört erôsíti.

A legrosszabb helyzetben persze a független és al-
ternatív színházak, illetve együttesek, valamint az
ebbe a kategóriába sorolt magántársulatok vannak,
hiszen ezek csak a színházi költségvetés morzsáiból
részesednek, holott a fôvárosban a napi kínálat csak-
nem felét ôk adják, és ha összehasonlítjuk a kôszín-
házak s az alternatívok éves látogatottságát, elô -
adásszámát, jegybevételét, valamint az e két szektorra
fordított állami és önkormányzati támogatás mérté-
két, az arányok megközelítôen sem fedik egymást. 

Évek óta szajkózom, hogy a peremkerületi önkor-
mányzati vagy magánszínházak egy-egy városnyi tele-
pülésrész színházi ellátását biztosítják – többségük-
ben az átlagos vidéki teátrumokénál nem rosszabb
mûvészi színvonalon –, azaz jelentôs mértékben hoz-
zájárulnak Budapest színházi ellátásához, ám errôl a
kulturális politika nem hajlandó tudomást venni,
ezért az alternatívoknak biztosított szûkös keretre
kénytelenek ôk is pályázni. Ez érthetôen az alternatív
és a magánszínházak közötti szembenállás perma-
nens fenntartásához vezet, amin nem segít az úgyne-
vezett befogadóhelyeknek kiírt pályázat sem, hiszen
lényegében mindhárom területet ugyanabból az ösz-
szegbôl lehet csak támogatni.

Az állandó hellyel rendelkezô és folyamatos mûkö-
désû alternatív színházak meg a független társulatok
között is kiélezôdött a feszültség, mert a szûkös for-
rásokat egymás elôl igyekeznek megszerezni, de egy-
re inkább a vegetációra kénytelenek berendezkedni.
A pályázati rendszer anomáliái miatt még rövid távon
sem lehet tervezni, mivel az esetlegesen megítélt mi-
nimáltámogatás kifizetése is hónapokat, féléveket ké-
sik. Közép- vagy ne adj’ isten hosszú távú koncepció
kialakítására pedig végképpen nincs esély az éven-
kénti és bizonytalan kimenetelû pályázati szisztéma
miatt. E téren némi javulást hozhat a Független
Színházak Szövetségének mérhetô paraméterekre
épülô dotációs koncepciója, már amennyiben e terve-
zethez megfelelô összegû támogatási alap párosul. 

Ez a gondolatkör átvezet az elôadó-mûvészeti tör-
vényhez, hiszen ez ügyben is ennek kellene garantál-

nia az állam kötelezettség- és költségvállalását. Mint
ahogy szintén e törvénynek kellene általánosságban
szabályoznia a többcsatornás színházi finanszírozás-
ból adódó kérdéseket. Az állam képviselôinek, a fenn-
tartóknak és a színházcsinálóknak egyaránt fel kell
készülniük a dotációs szisztéma belsô arányainak
módosulására, arra, hogy bizonyos szektorokból az
állam kisebb-nagyobb százalékban kivonul, hogy a vá-
rosoknak és megyéknek – ha színházat akarnak – na-
gyobb részt kell vállalniuk intézményük fenntartásá-
ból és mûködtetésébôl, s hogy az üzleti és magántôke
e kulturális szférába is belép – akár saját színház ala-
pítása, akár a meglevôkbe való betársulás vagy szpon-
zorálás formájában. 

Ez az igazgatóválasztásnak egy, a fentiekben érin-
tettektôl eltérô szempontjára hívja fel a figyelmet:
már a közeljövôben az eddiginél sokkal hangsúlyo-
sabb lesz a színházak vállalkozásjellege, ami szüksé-
gessé teszi annak a képtelen helyzetnek a felülvizsgá-
latát, amely azon a tételen alapul, miszerint a színhá-
zak élére mûvészembert kell kinevezni. Kétségtelen
és vitathatatlan, hogy egy mûvészeti intézmény arcu-
latát csak karizmatikus mûvész szabhatja meg,
ugyanakkor az is igaz, hogy a színházak gazdasági
vállalkozások is, amelyek irányításához teljesen más
felkészültség, képesség, tudás szükséges, mint a
mûvészi koncepciók érvényesítéséhez. Leszámítva az
egy-egy jelentôs rendezôegyéniség köré szervezôdött
társulatokat, a színházak nagy többsége elsôdlegesen
kulturális szolgáltató intézmény, s csak másodlago-
san mûvészi, ennek megfelelôen ezeknél sokkal cél-
szerûbbnek tûnik, ha élükön gazdasági-szervezô-me-
nedzser típusú igazgató áll, aki szorosan együttmûkö-
dik a mûvészeti vezetôvel, míg az elôbbi kategóriánál
az irányítói primátus felcserélôdhet. Ez a szemlélet
ma még egyáltalán nem érvényesül, s ebben a jogal-
kotóknak, a fenntartóknak és a szakmának egyaránt
felelôssége van. E tekintetben tanulságos például
szolgál a szegedi igazgatóválasztás, amelyen Herczeg
Tamás és csapatának menedzser szemléletû pályáza-
ta akkor is hátránnyal indult volna, ha a döntést nem
eleve a helyi politikai megfontolások szabják meg. 

Imre Zoltán és Hudi László nemzeti színházi pá-
lyázata természetesen nem hozott volna megoldást
minden eddig említett problémára, de lehetôséget kí-
nált arra, hogy a színházak ne egymástól elszigetel-
ten, csak a maguk kicsinyes érdekeit szem elôtt tartva
létezzenek, hanem a mûvészi praxis szintjén integrá-
lódjanak egy nagyobb egységbe, az élô magyar szín-
ház egészébe. A pályázók ezáltal új szempontot emel-
tek be a Nemzeti Színházról, annak XXI. századi tar-
talmáról, jelentôségérôl, feladatairól szóló, élénkebb
vagy ellaposodó diskurzusba. 

Ám ez az elképzelés tabukat is sért. Mindenekelôtt
szakít a közel kétszáz éves Nemzeti Színház-képpel,
illetve nem tartja egyedül üdvözítônek a társulati
rendszert. Mindkét álláspont heves ellenállást váltott
ki, az elsô inkább ideológiait, a második elsôsorban
szakmait. Egy ilyen horderejû újdonság elfogadtatása,
az ellenérzések leküzdése, a kétkedôk meggyôzése az
összes érdekelt részvételével zajló, hosszas és gyötrel -
mes egyeztetést, valamint kölcsönös kompromisz-
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szumkészséget kívánna. Ám a pályázati szisztéma sa-
játosságaiból adódóan erre az egyeztetésre nem volt
sem idô, sem mód. 

Bizonyosra veszem, hogy a felek akkor sem jutottak
volna egyezségre, ha létrejön a kölcsönös egyezkedés.
Ugyanis a helyzet tragikomikus paradoxona, hogy
Hudit és Imrét a szakma és a döntéshozók egyként
pályán kívülinek, ezáltal a szakmai érdekek és értékek
nem kellôen hiteles képviselôinek tekintik, ugyanak-
kor nehezen elképzelhetô, hogy a szakmán belüli, hi-
teles személyiségek pozíciójuk, színházi beágyazott-
ságuk, múltjuk és beidegzéseik alapján képesek len-
nének ilyen mértékû, gyökeres struktúraváltás
levezénylésére. 

Ez a váltás egyhamar nem is fog bekövetkezni, hi-
szen a Nemzeti Színház még legalább öt évig a hagyo-
mányos struktúrában fog mûködni. Amikor a döntés-
hozók ezt a struktúrát elfogadva az egyedüli ígéretes
jelölt, Alföldi Róbert kinevezésére voksoltak, egy
mûvészszínház megszületésére szavaztak, s reméljük,
ebbéli bizakodásukban nem fogunk csalatkozni.
Ugyanakkor minimálisra csökkent annak az esélye,
hogy belátható idôn belül a színházi szerkezet egésze
megújuljon. Ha lesz elôadó-mûvészeti törvény, az –
mint minden törvény – csak a meglévô helyzetet tudja
figyelembe venni s kodifikálni. Ez pedig egyet jelent az
évtizedek óta fennálló, toldozott-foldozott struktúra
és dotációs rendszer további konzerválásával.   

pályázat lezárult, a döntést meghozták és ki-
hirdették, a Nemzeti Színház nevet viselô épü-

let és társulat élére megtalálták az új igazgatót.
Kegyetlenül nehéz dolga lesz, nemcsak a hívek és
fegyvertársak segítsége járna ki neki. A honi gyakor-
lattól eltérôen milyen jó volna most az egyszer bizal-
mat és némi idôt szavazni az újrakezdéshez – egy da-
rabig félretenni az obligát szkepszist, lecsendesíteni a
korán huhogókat, megfékezni az oktalan hôzöngést,
elhessegetni a borúlátók bodorította gondfellegeket –,
és támogató türelemmel figyelni a történéseket, elfo-
gulatlanul nézni a megszületô elôadásokat.

E türelmes várakozás közben színháziak és szín-
házközeliek kezdjük el, folytassuk, vigyük végig ko-
molyan azt a vitát, amit egy-két évtizede próbálunk el-
odázni-megspórolni, és amelynek ébren tartására a
korábbiaknál nagyobb esélyt kínál néhány új koncep-
ció, az utóbbi években – spontán, illetve a színházi
törvény elôkészítése vagy éppen a Nemzeti igazgatói
pályázata kapcsán – megszületett, kiforralt gondolat.
Nem utolsósorban Hudi László és Imre Zoltán dol-
gozata, amelyen most, a pályázat lezárulta után érde-
mes csak igazán alaposan elgondolkozni – most,
hogy van rá idô. A többfelôl hallott-idézett érvet – mi-
szerint nagyszerû az elképzelés, de itt és most nem
érett rá a helyzet – igyekezzünk nem a döntéshozói

gyávaság vagy a cinizmus jelének venni, kivételesen
ne legyintsünk, ne biggyesszük a szánkat, bármit
gondolunk is a pályázatokról általában és a Nem ze -
tiérôl konkrétan. Az a bizonyos „helyzet” ugyanis
tényleg nem érett Hudiék idôközben nagy nyilvános-
ságot kapott színházi újraértelmezésére, amellyel
nemcsak egy nemzeti színházi koncepció körvonala-
zódik, hanem egy egész nemzeti színházi koncepció –
és ez nem játék a szavakkal. Hiszen az elképzelés
lényege az intézmények, alkotók olyan együttmûkö-
dése, a források olyan rugalmas újraosztása, ami a je-
lenlegitôl eltérô megközelítést, kereteket és hálózato-
kat igényel (illetve – remélhetôleg – indukál). 

Valószínûleg egyre kevesebben vannak, akik a jelen
színházi mûködés változatlan megôrzésében látják a
jövô zálogát – és ez a külsô (anyagi) kényszerektôl
függetlenül is így van. De nem tudni, mekkora a közös
platform, amelyen a finomabb áthangolás és a radi-
kális újragondolás hívei egyaránt elférnek. Jó volna –
ha lehet – a közös többszöröst, nem a legkisebb kö-
zös nevezôt megtalálni, kiiktatni a félelmet, hogy egy-
más elôl szívjuk el a levegôt. Hatalmas szükség volna
az alkalmilag szervezôdô tehetségkoncentrációt segí-
tô, az életerôs (vagy épp csak sarjadó) társulásokat-
társulatokat megerôsítô – a csupán adminisztratíve

Upor László

Idô? Van!
A V A G Y :  N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z I  V I T Á T !
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