
talékban, de nem indult el a háború az ízlésért, stílusért, minôségért, a mûvészi függet-
lenségért és a kezdeményezésekért, hogy a nemzeti identitást ne zavaros és demagóg szó-
lamok uralják, hanem Bartók Béla zenéje és Szent-Györgyi Albert paprikája szimbolizálja.
A Nemzeti szerencsére nem öltött magára zsinóros atillát, de ha Jordán Tamás Nemzetije
belesimul a magyar színház unalmas fôsodrába, akkor elbukik az a lehetôség, amelyet a
felépített teátrum biztosíthatna. 

Jordán Tamásnak mindenekelôtt az agorához kellene visszatérnie. Innen-onnan hal-
lani lehet a vélekedést, miszerint az igazgató a munkásságát meghatározó legendákból él:
a Huszonötödik Színházból, az Egyetemi Színpadból s legfôképpen a Kaposvári Kaland-
ból. Értékes, de lezárult pillanatai ezek a magyar színház történetének. A Nemzeti agora
új dolog lehetne.  

Ha javaslatot tehetnék a Nemzeti arc(ulat)ára, az egyik jegyszedô fiúról mintáznám.
Ahogyan minden dolgozó, ô is ki van öltözve, öltönyt és nyakkendôt visel, de ez nem te-

szi merevvé, lezseren mozog. Udvarias és
szolgálatkész, mégis laza. Szimpatikus és
kellemes benyomást kelt, furcsa, punkosra
nyírt frizurája nem teszi ôt egzaltálttá. Ta-
lán ilyen lehetne a Nemzeti. Fiatal színház
és laza, de azért reprezentatív. Udvarias és
szolgálatkész, de szárnyaló szellem. Nem
zárkózna el az újtól, foglalata és serkentôje
lenne minden kezdeményezésnek, de jól
szabott formában. S legfôképpen minden
munkájában, minden moccanásában meg-
maradna az a különös bozont, nehogy az a
haj olyan lapos legyen. 
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z arctalanságról portrét rajzolni nem egyszerû feladat. S ezzel sem mentegetni nem aka-
rom az alábbiakat, sem sajnáltatni magamat, ugyanis szinte mindenki hasonlóra vál-

lalkozik, aki ma valamely magyar színház jellegzetes vonásait szeretné megragadni. Minden
nagyobb befogadóképességû fôvárosi színház kénytelen több lábon állni, legfeljebb az arányok
különbözôek. Következetes prózai mûvészszínházi programot egyedül az amúgy valójában ka-
maraméretû Katona engedhet meg magának, nyilvánvalóan fôképp kivívott rangja, híre, fenn-
tartott színvonala okán. Eltérések a színházak között legföljebb mûfajválasztásban, illetve a
kommerciális és a mûvészi szempontok, szándékok érvényesítésére való törekvés intenzitása
mentén fedezhetôk föl, s azok sem meghatározó, egyedi jegyekként, hanem csak évadról évadra
változó arányokban mutatkoznak meg. Hol kicsit jobb, hol kicsit rosszabb a nagyközönség ki-
szolgálásának és a mûvészet szolgálatának viszonya – lényegi szellemi orientációbeli különbsé-
gek nélkül.

A mai Pesti Magyar Színház hat évvel ezelôtt, 2000 szeptemberében jött létre, helye-
sebben kapta nevét. Pontosabban visszakapta. Ezen a néven született meg ugyanis 1837-
ben Pesten az a színház, amelyik 1840-tôl Nemzeti Színházként egészen 2000-ig mûkö-
dött. De ez a százhatvan esztendôs történet sem jelentett tényleges folyamatosságot, nagy
törések és fordulatok voltak benne, mint ahogyan a Nemzeti Színház feladatairól, funk-
cióiról is erôsen változtak az elképzelések. Közmegegyezés a XX. század folyamán legfel-
jebb abban volt, hogy itt illett mûsoron tartani a három klasszikusnak vélt magyar dara-
bot, a Bánk bánt, Az ember tragédiáját és a Csongor és Tündét. Egyebekben a Nemzeti együtt
változott a magyar színjátszással, azaz idôrôl idôre meg akart újulni, miközben azért stí-
lusában határozottan különbözött a magánszínházaktól, a polgári-frivol, csevegô-társal-
gó Vígszínháztól vagy éppen attól a Magyar Színháztól, amelynek épületét végül elfog-
lalta. A színházak államosítása után azonban pénzügyileg legfeljebb a kiemelt költségve-
tés különböztette meg a Nemzetit a többi együttestôl. Major Tamás és Marton Endre
Nemzeti Színháza a hatvanas–hetvenes években modernizációs versenyre kelt Várkonyi
és Horvai Vígszínházával, illetve Ádám Ottó Madách Színházával. Ettôl az idôtôl fogva
már inkább a színházcsináló személyiségek, mintsem az ország, a fôváros színházi életé-
ben betöltött szerep, funkció szerint lehet különbségeket látni az együttesek között.

Az tehát, hogy a Pesti Magyar Színház 2000-ben folytatta a Nemzeti örökségét – már
csak azért is, mert az új Nemzeti Színház csak 2002. március 15-én nyílt meg –, nem je-
lentett mást, mint az Ablonczy László és Sík Ferenc vezetése idején kialakított mûsorrend,
ha úgy tetszik, szellemiség folytatását. Ami annyiban volt nemzeti, hogy itt játszották Sütô
András nemzeti, pontosabban erdélyi kisebbségi problematikát taglaló darabjait. Feltûnô
újítása ennek az idôszaknak azonban az volt, hogy már nemcsak a témájánál fogva nem-
zeti színházi programba illô István, a királyt mutatták be, hanem az Egy szerelem három éj-
szakáját (ami még mindig felfogható nemzeti ügynek), sôt a My Fair Ladyt is. Azaz a szó-
rakoztató zenés színház már ekkoriban betört a Nemzetibe, s ezt örökölte Iglódi István,

amikor Sík Ferenc halála és Ablonczy távo-
zása után rá maradt az igazgatói szék.

Iglódi jó színész, ám jelentéktelen ren-
dezô. Nem színházteremtô személyiség a
szónak abban a lényegi értelmében, hogy
sajátos, egyéni látásmódja, eredeti elképze-
lése volna a színházról. Nem hagyja rajta
személyiségének lenyomatát az elôadáso-
kon, és darabválasztásaiból sem tûnik ki
valamilyen határozott ízlésvilág (hacsak
nem a viszonylag tisztes lebonyolításon túl
valamilyen legömbölyítésre, elkedélyeske-
désre való hajlam). Ha éles szemû kritiku-
sok elemi szakmai hibákon kapják is, azok
mindig olyanok, amelyekkel az igényesség-
gel nem túlzottan elkényeztetett közönség
nemigen törôdik. Iglódi pedig a közönség
igénye szerint dolgozik, kiszolgálja a publi-
kumot, kellemetlenkedni, pláne kínos iga-
zságokat a képébe vágni a legkevésbé sem
szándékozik. Békét hirdetett akkor is, ami-
kor színházától megvonták a nemzeti ran-
got – igaz, megmaradt a nemzetinek járó
ellátás. Szemléletére jellemzô a Népszabad-
ságban 2005. szeptember 5-én megjelent
interjú. Bogácsi Erzsébet azon kérdésére,
hogy miután „a színészek nehezményez-
ték, hogy nem tarthatták meg a Nemzeti
Színház nevet mindaddig, amíg az új
Nemzeti kaput nem nyit. Vajon kell-e azzal
számolnia, hogy a nézôkbôl is indulatokat
vált ki a névcsere?”, így hangzik a direktori
válasz: „Én nem nevezném indulatoknak
azokat az érzelmeket sem, amelyeket a mû-
vészeink tanúsítottak. Megértem, hogy
ilyen névtôl nehéz megválni, nekem is fáj.
De ahogy a társulat sem széled szét, úgy re-
mélem, a közönség sem pártol el tôlünk.
Máris vannak reagálások a nézôk körébôl.
Többen kifejezték értetlenségüket, miért
most kellett ezt a lépést meglépni. De biz-
tosítottak arról, hogy továbbra is nézôink
maradnak.” A helyzetet azonban nem az
jellemzi igazán, ami a beszélgetésben el-
hangzott (névválasztásról, jövôrôl, ter-
vekrôl, elgondolásokról), hanem ami fel
sem merült: az, hogy vajon miért kellett az
új épülethez feltétlenül új társulatot szer-
vezni. Tudjuk, Schwajda György már 1994-
es beadványában úgy ítéli: „a jelenlegi épü-
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let és a jelenlegi társulat alkalmatlansága
miatt – hiszen a Nemzet Színháza név hasz-
nálatára mindkettô alkalmatlan.” S ebben
alighanem igaza is volt – meglehet, csak
ebben volt igaza. Pedig elvben elképzelhetô
lett volna valamiféle folytonosság. Hiszen
a színházat az Antall-kormány által kine-
vezett Ablonczy László vezette a kilencve-
nes években, s minden lehetôsége meglett
volna rá, hogy az akkor kormányzó jobbol-
dalnak megfelelô, erôs, karakteres Nemzeti
Színházat hozzon létre. Ez természetesen
nem sikerült – s nyilván nemcsak Ab-
lonczy és támaszai, Sík Ferenc és Iglódi al-
kalmatlansága okán. Hanem fôképp azért,
mert ilyen program valójában nem lehetsé-
ges. A nemzeti színházi funkció nem léte-
zik. Nem létezett a XX. század végén, és
nem létezik a XXI. század elején sem. Maga
az abszurdum. Nem a 2002-es kormány-
váltás akadályozta meg Schwajda terveinek
valóra váltását – az ô programja sem volt
ugyanis nemzetibb, mint bármely korábbi
vagy késôbbi.

Iglódi a névváltozáskor a közvetlen jö-
vôrôl beszél: „Amikor most alapítólevelün-
ket módosították, jottányit sem változott
mûvészi feladataink megfogalmazása. Úgy
tesszük a dolgunkat, ahogy eddig. Amíg
nem lesz mûködô Nemzeti Színház, sem-
miképpen nem akarunk változtatni a mû-
soron.” A Várszínházat illetô kérdésre né-
mileg kitérô választ ad: „A Szentháromság
tér rendezése nem érint minket. A Várszín-
házban próbáljuk a Veszedelmes viszonyokat
Vidnyánszky Attila vezetésével” – mondja,
majd a bérlôk számáról beszél, meg arról,
hogy „a kamaraszínházunkban várhatunk
a további mûsor végleges kialakításával ad-
dig, amíg fel tudjuk mérni a nézôk igényét”.
Alig több mint egy év múlva a Nemzeti
Táncszínház nyílt meg a Várban. Szerepét
valamelyest a Hevesi Sándor téri épület
emeleti próbatermében már korábban is
meglévô, de nem igazán kihasznált játszó-
hely vette át, amelyet a mûvész halála után
Sinkovits Imrérôl neveztek el.

Késôbb Iglódi már természetesen nép-
színházi arculatról beszélt – például a
2004. szeptemberi évadnyitón –, „amely
sokféle mûfajban, magas színvonalon létre-
hozott elôadásokat jelent, az igényes szóra-
koztatásra és az elmélyült mûvészi munkára
egyaránt lehetôséget teremt”. S ez épp-
úgy nem jelent semmit, illetve bármit
takarhat, mint a korábbi „nemzeti” név.
Ebbe a profilba már kevésbé igényes ope-
rettek és musicalek is beleférnek. Legalább-
is az igazgató-fôrendezô úgy látja: „A La
Mancha lovagjáról, a My Fair Ladyrôl, a
Godspellrôl is elmondható, hogy olyan
szerzôk mûveibôl készültek, mint Cervan-
tes, Shaw, Máté és Lukács apostol. A Bob
herceg vagy (…) A fantasztikusok librettója
nem mérhetô hozzájuk, de Huszka muzsi-
kája érték, és érdemes újra felfedezni.” Szé-

pen szaporodnak a repertoáron a kommerciális világirodalom áldrámái s a klasszikus ma-
gyar szórakoztatóipar java termékei is, miközben a Balkáni gerlével és az István, a királlyal
a kimondottan nemzeti tematika eltûnik róla. Amúgy kipipálható szinte valamennyi mû-
faj, mégpedig jórészt valóban magas vagy elfogadható irodalmi színvonalat képviselve.
A klasszikusokat Shakespeare és Molière reprezentálja, a XX. századi magyar irodalmat
Szép Ernô és Örkény, a klasszikus magyar szórakoztatást Heltai Jenô meg Rejtô Jenô, a
nagyvilág kortársnak mondható drámatermésébôl jelen van Yukio Mishima és Alan
Bennett, Yasmina Reza és Loleh Bellon, Tusvik és Radström. Vannak gyerekelôadások
Csukás Istvántól és Balázs Ágnestôl, és háziszerzôje is van a Magyar Színháznak, ami ma
Magyarországon talán példa nélkül való; igaz, Pozsgai Zsolt drámaíróként éppoly arcta-
lan, mint Iglódi rendezôként – bármit megír, átír, dramatizál tisztes színvonalon, ám
nem túl eredetien.

Az irodalminak mondott anyag, a színre kerülô szöveg minôsége azonban manapság
már meglehetôsen keveset mond el egy színház színvonaláról, s pláne érdekességérôl,
arról, amiért igazán érdemes látogatni elôadásait. A szöveg színpadi megjelenése, a szín-
házmûvészet legsajátabb eszközeinek eredetisége ma sokkal inkább fokmérôje egy szín-
ház értékeinek. Ezt pedig a Magyar Színházban az igazgató-fôrendezô szabja meg, még-
pedig nemcsak annyiban, amennyiben ez vezetô funkciójából következne, hanem közvet-
len módon is. Iglódi István 2000 óta tizenöt elôadást rendezett, az összes bemutatónak
mintegy felét. Vörösmartyt, Márait és Sütôt, Shakespeare-t és Molière-t, továbbá mesejá-
tékot, operettet, musicalt. Megbízható középszerûséggel, minden sajátos vonás, szenvedé-
lyes közlendô hozzáadása nélkül. Az alaposabb elemzés hiányából következik a mélyebb
értelmezés hiánya. Néhány kellemes, ügyes, jópofa jelenet általában elnyeli a produkció
egészének összefüggéseit. A színészek nemcsak képességeik, rutinjuk, tapasztalataik sze-
rint különbözôek, de stilárisan sincsenek együtt. A jók nemcsak jobbak a többieknél, de a
maguk stílusérzékével többnyire ki is rínak az elôadásokból. Ám ez szinte valamennyi
produkcióra jellemzô. Iglódi mellett a legtöbbet Csiszár Imre rendezi, akibôl egyszerûen
kikopott az egykori eredeti tehetség, az erôs színházteremtô karakter. Újabb elôadásai a
modernkedô eszközök véletlenszerû használatából fakadó zavaros keverékek. Szinte biz-
tos kézzel éri el, hogy semmi semmihez se illeszkedjék, és ennek következtében a színészi
játék külsôdleges, tartalmatlan legyen. Debrecenbôl való elûzetése után, 2004 ôszén
Pinczés István csatlakozott a társulathoz, aki megbízható rendezô, ám nem társulatépítô
színházi ember. Bemutatkozása  A windsori víg nôkkel még külön pech is volt, hiszen a da-
rabot Falstaff nélkül elôadni nyilvánvaló képtelenség, márpedig ifj. Jászai Lászlónak kizá-
rólag a méretei vannak meg a szerephez. Radström Búcsúkvartettje és Nick Dear Hatalom
címû mûve pedig nem olyan erôs drámai szöveg, amelyhez elegendô volna a közepes szí-
nészi megvalósítás, illetve így legfeljebb közepes szórakozásra nyújthat alkalmat. Guel-
mino Sándor, aki 2005-tôl a társulat tagja, 2004-ben Yasmina Reza Egy élet háromszor
címû ügyeskedô darabjával ügyetlenkedett, a minap viszont Fassbinder Petra von Kant ke-
serû könnyei címû darabját igen kemény és alapos munkával rendezte félre. Ez az elôadás
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azonban a társulat összetételének problémáira is rámutat. A cím-
szereplô vendég, akire nem illik a szerep. Pápai Erika nagy oda-
adással dolgozik valamin, ami nem azonos Petra von Kanttal, a
széthulló személyiségû sikeres divattervezôvel, aki ôrült leszbikus
szerelembe menekül a magány elôl. Az elôadás legjobbja így a
néma cselédet alakító Soltész Bözse lesz, továbbá Jankovics Anna
akadémiai növendék hoz színre eredeti alakot Petra von Kant lá-
nya szerepében. A többiek szerepszabványokat játszanak jobban
(Hámori Ildikó) vagy rosszabbul (Benkô Nóra).

A társulat a régi Nemzetibôl öröklôdött át, amelynek talán
egyetlen tradícióját hozta magával, azt, hogy a szóban forgó gárda

nem volt igazi társulat, hanem nagy sztárok, színházi „bölények”
és bármely mellékszerepre éppen megfelelô, de soha föl nem tûnô,
arctalan (hogy ne mondjam: segéd-) színészek keveréke. Ez utób-
bi státus olykor szociális foglalkoztatási és politikai kompenzációs
szerepet is betöltött. Ablonczy és Sík vezetése alatt a nagy öregek
még jó erôben voltak, lassan azonban fogyatkozni kezdett a „nem-
zet színészeinek” állománya. A fiatalok pedig egy helyét és felada-
tát nem találó, határozott színházi stíluseszményt nem képviselô,
ilyennel nem is kísérletezô színházba épültek bele; így végül a
mindenevô, mindennel próbálkozó, alapvetôen csakis a közönség
kegyeit keresô „népszínházi” irányhoz alkalmazkodtak. Nem sze-
retnék semmi rosszat sem mondani senkirôl sem Auksz Évától
Végh Péterig, de közülük azok sem hozhattak erôs, eredeti világlá-
tást, akik amúgy egy-egy szerepben érdekesnek, tehetségesnek
mutatkoztak. Talán jellemzônek is tekinthetô, hogy a társulat
egyik oszlopa (legalábbis annak kell vélnünk az eddigi egyik legna-
gyobb szériát elért darab, a My Fair Lady fôszereplôjét), Mihályi
Gyôzô csak félig tartozik ide, félig a József Attila Színházban mû-
ködik. De kétfajta színészi személyisége van Béres Ilonának is,
csak éppen fordítva: itt legfeljebb kitûnik az elôadásokból szaktu-
dásával, koncentráltságával, olykor egy-egy eredeti ötlettel, másutt
viszont a korszerû, új utakat keresô színjátszás egyik fontos telje-
sítményét képviselô életmûvet hozott létre Zsótér Sándor, Kovalik
Balázs, Balázs Zoltán rendezéseiben. Soltész Erzsébet, amikor ép-
pen nem Bözse, ugyancsak sokkal mélyebb tehetséget mutat a
Maladype elôadásaiban, mint a Magyar Színházban, ahol azért
szinte mindig észrevehetôbb a társainál.

Az arc nélküli, „népszínházi” irány egyébként a közönség köré-
ben láthatóan bevált. A 2004-es évadzárón az igazgató száznegy-
venezer nézôvel dicsekedhetett, ami az elôzô évadhoz képest har-
mincezres növekedést jelentett, a tíz évvel korábbihoz képest pe-
dig a nézôszám megkétszerezôdését. Az elôadásszámok is ezt a
tendenciát igazolják. A legnagyobb siker a 2002 márciusában Ig-
lódi István rendezésében bemutatott Godspell, amely a 267.
elôadásnál tart. A My Fair Lady pedig, amelyet Sík Ferenc rendezé-
sében 1994 decemberében mutattak be, és 2003 márciusában újí-
tottak föl, 250-szer ment eddig, s ugyancsak mûsoron van a
2000. március 17-én bemutatott István, a király – eddig 130-szor
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játszották. A prózai elôadások közül a Balkáni gerle ért meg 109
elôadást, a Csütörtöki hölgyek (Vándorfi László rendezésében) pe-
dig éppen százat, és még mûsoron van. A gyertyák csonkig égnek 85-
ször ment, a sorozatnak Agárdy Gábor halála vetett véget, és ha-
sonló sikert aratott  A néma levente, amely eddig 83 alkalommal ke-
rült színre, és még megy. Jellemzô adat, hogy a 2000 ôszén bemu-
tatott Veszedelmes viszonyok még 65 elôadásra volt jó, míg Vid-
nyánszky másik rendezése, a 2001 decemberétôl játszott Téli rege
már csak 27-re, a 2003 decemberében bemutatott Az orr mind-
össze 11-re, Szergej Maszlobojscsikov 2001 októberében bemuta-
tott Carmenje pedig 14-re. Ezek a számok persze különféleképpen
értelmezhetôk. Akár az elôadások minôségét is tükrözhetik. A Ve-
szedelmes viszonyok valóban jobban sikerült, mint a Téli rege, Az orr

pedig, akárcsak Maszlobojscsikov Carmenje, a követhetetlenségig
túlbonyolított, a lényegig el nem jutó elôadás volt. Nem egysze-
rûen arról lehet szó tehát, hogy a Magyar Színház közönsége fo-
kozatosan elfordult a modern, kísérletezô, komplikáltabb nyelvet
beszélô, szokatlan eszközöket használó színháztól, hanem arról,
hogy a színház és a közönség együttes változása, átalakulása
mind lehetetlenebbé tette, hogy körükben bizonyos határokat át-
lépjenek. Markáns rendezôegyéniség már nem élhetett meg itt.
Vidnyánszky és Maszlobojscsikov elôadásainak bukásával ki is
pusztult a Magyar Színházból a törekvés a megújulásra, az erôs,
eredeti elôadások létrehozására. Elnyelte, lehetetlenné tette azt a
középszerûség semmilyenségében egymásra találó színház és
publikum.
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– Alternatív Thália Projekt –: kéthetes elôadás-soro-
zat a Thália Színházban, amelyen tizenhét – jobb

szó híján – alternatív együttes mutatkozott be. A szûkszavú informá-
ció kérdések sorát indíthatja el az olvasóban: miért a Thália adott ott-
hont az alternatívoknak, egyáltalán kik tartoznak e gyûjtôfogalom
körébe, s mit jelent a rendezvény nevében a projekt szó? 

A Thália, mint a fôváros egyetlen, hivatalos besorolás szerinti
befogadó színháza, minden szempontból igen változatos mûsort
kínál, de itt alternatív társulatok mindeddig csak elvétve léptek fel.
Ezt a hiátust ismerték fel a színház vezetôi, s döntöttek úgy, hogy
kitágítják a befogadandók körét. Ez lényegében két formában tör-
ténhet: vagy egy-egy, valamilyen szempont alapján kiválasztott al-
ternatív elôadást idônként beillesztenek a színház mûsorába, vagy
pedig az érintett együttesek koncentrált bemutatkozási lehetôsé-
get kapnak. Ez utóbbi megoldás tûnt kivitelezhetôbbnek és gyü-
mölcsözôbbnek. 

Az elhatározást örömmel fogadták azok, akik hivatalból, kultú-
ratámogatási szándéktól vezérelve, illetve kurátori minôségükben
az alternatív társulatok igencsak gyér finanszírozásában szerepet
vállalnak, hiszen egy bemutatkozó fórum képet adhat a támogatot-
tak pillanatnyi teljesítményérôl, s így az illetékesek biztosabbak le-
hetnek értékítéletükben. Emellett feltételezhetô volt, hogy a Thá-
liába gyakrabban járók közül is számosan örömmel megnéznének
olyan produkciókat, amelyekre máskülönben aligha jutnának el.    

Az elsô döntésbôl azonban újabb kérdések születtek. Kik tekint-
hetôk alternatívnak? Milyen kritériumok alapján sorolhatjuk be e
gyûjtôfogalom körébe a társulatokat? Hányan vannak? Országos
vagy fôvárosi mustra legyen-e a tháliás bemutatkozás? 

Itt és most kísérletet sem teszek az alternatív vagy a független
színházi lét egzakt meghatározására, különös tekintettel arra,
hogy a szóban forgó rendezvényre nem is elsôsorban tartalmi kri-
tériumok alapján hívtuk meg az elôadásokat, illetve a csoportokat.
Mivel a vállalkozást a fôvárosi önkormányzat támogatta, a buda-
pesti együttesekre korlátozódott a meghívandók köre, amelyet ter-
mészetesen tovább kellett szûkíteni. 

A közel száz, önmagát alternatívnak vagy függetlennek tartó
társulat közül mindenekelôtt azokat vettük számba, amelyek

folyamatosan mûködnek (azaz legalább két, de inkább három
egymás utáni évben élvezték a fôváros színházi alapjának támoga-
tását), ugyanakkor nincs állandó fellépési helyük, minden pro-
dukciójuk számára máshol kell befogadó intézményt találniuk,
különösen kis költségvetésükbôl nem telik promócióra, a külön-
bözô rétegfesztiválokra alig kerülnek be, tehát viszonylag nehezen
teremtik meg állandó közönségüket. 

E logika alapján kizárásos módszerrel éltünk, s az állandó
hellyel rendelkezô, rendszeresen játszó alternatív színházakat, a
magán- és üzleti színházakat, a nevelési társulatokat, illetve a
gyerek- és bábszínházi csoportokat a válogatásnál nem vettük fi-
gyelembe. Végül is a szóba jöhetô mintegy huszonöt-harminc
együttes közül tizenheten éltek a Thália Színház ajánlásával, hogy
a maguk által választott prózai vagy táncos, költôi vagy mozgás-
színházi produkciójukkal fellépjenek azon a rendezvénysoroza-
ton, amelyhez a színház próbalehetôséget, széles körû propagan-
dát, professzionális technikai apparátust biztosított, sôt az elô-
adásokat DVD-n rögzítette is. 

E vállalkozás tehát nem tekinthetô fesztiválnak, de hagyomá-
nyos értelemben vett találkozónak sem. Nem egy vagy több válo-
gató ízlését (is) tükrözô, átfogó mustra, nincsenek díjak, nincs
zsûri, az elôadásokat nem fûzi össze stiláris vagy tematikus szem-
pont – ez „csak” egy sajátos kínálatú bemutató fórum –, találóbb
szó híján: projekt. 

Az elôadások hol kisebb, hol nagyobb közönség elôtt lementek,
a DVD-k elkészültek, kritikák íródtak, azaz valamilyen szinten do-
kumentálódott is mindaz, ami január második felében történt. De
mi haszna az egésznek? Milyen kép rajzolódott ki abban, aki az
összes produkciót megnézte? Lehet-e ebbôl az alternatív színházi
kör egészére bármilyen következtetést levonni? Érdemes-e foly-
tatni a kezdeményezést, s ha igen, hogyan? 

A látottakból nem könnyû (talán nem is lehet) messzemenô ál-
talános konzekvenciákat levonni, hiszen tizenhét elôadás nem
reprezentálhatja a színház idônként mûvészileg izgalmas, máskor
meg egy helyben topogó ágát. Már csak azért sem, mert a produk-
ciók egyik fele tánc- vagy mozgásszínházi, a másik prózai elôadás

A Szerzô koordinálta az ATP elôadásait. (A Szerk.)
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