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A 2008-as év színházi szempontból csendesebben
kezdôdik az elôzônél. Tavaly január végét adta meg a
minisztérium a színházi törvény kapcsán felmerülô
ötletek beadási határidejeként, s ezzel egy idôben ké-
szültek a Városházán a budapesti struktúra átalakítá-
sára (más-más nézôpontokból: megsemmisítésére
vagy megmentésére) az egymást követô koncepciók.

Természetesen a munka az elmúlt évben is zajlott:
ad hoc kupaktanácsok és felkért munkabizottságok
(melyek közül egynek én is tagja vagyok) keresték, ke-
resik továbbra is az ideális megoldásokat. Hogy – min-
den jó szándék és elszántság ellenére – miért kétséges
a koncepció- és stratégiaalkotók igyekezetének sikere,
arra plasztikus magyarázatot adott a Nemzeti Színház
pályázatainak értékelése során elhangzott néhány gon-
dolat. A beadott elképzelések között ugyanis volt egy, a
Hudi László–Imre Zoltán páros által jegyzett dolgozat,
amely a többiben leírttól s a hazai színházi gyakorlat-
tól markánsan eltérô, ám amúgy létezô elemekbôl
építkezô, tehát színházszakmailag védhetô modellt
ajánlott a bírálóbizottság és a politikai döntéshozók fi-
gyelmébe. A jeles szakemberekbôl álló zsûri értékelte
is az intellektuális teljesítményt, de megállapította,
hogy a jelenlegi magyar színházi közeg nem alkalmas
egy ilyen (a kooperációt, a mobilitást, a profilozást elô -
térbe helyezô) mûködés integrálására. S innentôl nem
is az a kérdés, hogy vajon helyesen rangsorolták-e a pá-
lyázatokat (hiszen Alföldi Róbert kinevezésével még
így is sokak által merésznek bélyegezhetô generációs
és esztétikai váltás lehetôségét nyitotta meg a minisz-
ter), hanem hogy miért „nem tartunk még ott”, hogy a
fenti elvek érvényesülhessenek; s fôként az, hogy az
elején említett kodifikációs és reorganizációs tevé-
kenységek mi módon válhatnak egy korszerûbb hely-
zet katalizátoraivá, illetve bizonyulhatnak – rossz eset-
ben – kerékkötôinek.

Bízom benne: alapos szakmai viták során kialakítha-
tó a színházaknak (tágabb értelemben az elôadó-mû vé -
szeti szervezeteknek) a mainál nyitottabb és igazságo-
sabb rendszere, amely egyben záloga a mûvészi kife je -
zés változatosságának, és nem csupán kiszolgálja, de
alakítja is a sokszínû és nagyszámú közönség elvárásait.

Elöljáróban le kell szögeznem, hogy semmilyen

struk túraváltó gondolkodásnak (sem a fôvárosban,
sem a színházi törvény elôkészítése során) nem lehet
kiindulópontja a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzet. Egy
átlátható, logikus és korszerû viszonyok jellemezte
színházi rendszer felvázolásával viszont a mai állami
szerepvállalás nagyságrendje igazolható, sôt akár nö-
velése is indokolható.

A HELYZET
Annak megítélése, hogy pontosan hol is tartunk,

s hogy történetileg miként jutottunk ide, nem az én
kompetenciám, ám tapasztalatom szerint a magyar
színházi szakma jelenlegi helyzetérôl nem rendelke-
zünk átfogó képpel, ismereteink hiányosak, informá-
cióink pontatlanok.

A szakma különbözô rétegei és szegmensei között
(talán évtizedek óta) nem folyik érdemi párbeszéd,
bármely álláspont képviseletének legitimitása erôsen
kérdéses.

Nincsenek írásban rögzítve az állami és önkormány-
zati fenntartókkal való együttmûködés alapvetô keret-
feltételei. Ennek hiányában bármikor bekövetkezhet
az egyoldalú és indoklás nélküli forrásmegvonás (amint
arra tavaly Budapesten kísérletet is tettek). A rendszer
átláthatóvá tétele a legsürgetôbb önérdek. 

Nincsen markáns jövôkép; a szakma egy elmúlt idô-
szakban gyökerezô rutinra hivatkozva próbál túlélni,
miközben sem a megváltozott világról, sem a külföldi
modellekrôl nem akar tudomást venni. Ez utóbbiak
rendszerszerû végiggondoltságuk miatt érdekesek,
arra bátorítanak, hogy lehet és érdemes alapos munkát
végezni. 

Mindezen okok miatt továbbra is úgy gondolom,
hogy a törvény hatékony elôkészítéséhez érdemes len-
ne egy átfogó tanulmányt1 készíttetni a minisztérium-
mal, amely 
1. a jelenlegi, átalakuló magyar és európai társadalmi-

gazdasági viszonyokat veszi kiindulási alapul;

E számunk melléklete a szokástól eltérôen nem dráma, hanem Hudi László és
Imre Zoltán pályázata a Nemzeti Színház fôigazgatói posztjára. Közreadását 
az indokolja, hogy a benne foglaltak túlmutatnak a dolgozat szorosan vett
célján, és alkalmasak általános kérdések fölvetésére, különös tekintettel 
a készü lô színházi törvényre. A pályázat részét képezô szakmai ajánlók
voltaképpen az elsô hozzászólóknak tekinthetôk. Szándékunkban áll bôvíteni 
a kört, és következô számainkban fórumot nyitni a helyzetérté keléseknek, 
ja vas latoknak, a konstruktív párbeszédnek. Elsôként Gáspár Máté, a Krétakör
ügyvezetôjének írását közöljük.

Gáspár Máté

Hol tartunk?

1 Az NKA megbízásából 2005-ben készült egy áttekintés a színházi
struktúra helyzetérôl az OSZMI gondozásában. A Szabó István jegyez -
te, tapasztalatokban és gondolatokban gazdag dolgozat kiindulási alap-
ként elfogadható, de aktualizálása és fogalombôvítése feltétlenül szük-
séges.
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2. feltérképezi az aktuális színházi mûködések teljes
skáláját és pontos feltételeit;

3. bemutatja az itthon is hasznosítható nemzetközi ta-
pasztalatokat;

4. felvázolja egy közönségcentrikus, fejlôdôképes és
fenntartható színházi struktúra körvonalait.

MI A TÖRVÉNY?
Egy világállapot, egy társadalmi mûködési szegmens

kodifikációja, amely egy konszenzusos és hatékony
helyzetet rögzít. Tehát az igazi kihívás az a gondolko-
dási folyamat, amely a jövô években/évtizedekben
mûködôképes konstrukció lekottázásához vezet, és
semmiképpen sem csupán az „elért vívmányokat”, a
status quót betonozza be. A feladatot nehezíti, hogy hi-
vatkozási mintánk, a nyugat-európai jóléti társadalom
recseg-ropog, miközben itthon éppen csak belekezd-
tünk az elmúlt rendszer strukturális örökségeinek fel-
számolásába. Társadalmunkban megkérdôjelezhetet-
len trend az individualizáció, minden közösségi lét- és
élményszerzési forma (például színház) átalakulóban
van, s ez olyan mûfaji átrendezôdésekhez vezet, ame-
lyek eredményeként a szórakoztatóipari mûködés
mindjobban megnehezíti a szubsztanciális mûvészeti
jelleg azonosítását. 

A törvény másfelôl nosztalgikus idea, amely szerint
lehetséges egységes keretbe foglalni az általunk ismert
sokféleséget. Ám a jelenlegi ijesztô mértékû sokféle-
séggel szembesülve sokan inkább visszahúzódnak a
meglévô, a biztonságosnak hitt intézményrendszerbe,
amely viszont mára telítôdött, s nem képes a frissen
piac ra lépô munkaerô befogadására. A monolit magyar
színházi struk túra nem tud szembenézni azzal a világ-
szerte tapasztalható kihívással, hogy minden szolgálta-
tási és kreatív ágazatban, így az elôadó-mûvészetben is
boom van, ami súlyos túlkínálathoz vezet (Nyugaton
már vezetett is). Tünetei: a társulatok szétaprózódása,
a források szétforgácsolódása, a bemutatók számának
drasztikus növekedése, az elôadásszámok erôteljes csök  -
kenése, a fesztiválok elszaporodása, a nézôi figyelem
megoszlása, a reklám felértékelôdése. Verseny minden
fronton, mindenért. Idehaza még csak helyenként s
csak az elôszelét érezzük ennek az állapotnak. A köz-
pénzekbôl gerjesztett szimulált verseny helyett2 a tör-
vény segítségével az állam a regisztrációs rendszer be-
vezetésével érvényesíthetné szabályozó szerepét.

A regisztráción keresztül a törvény hatálya az elô-
adó-mûvészeti terület valamennyi ágára, formájára és
funkciójára kiterjedhet, azt egységes egészként határoz-
hatja meg. A kategóriák kialakításakor figyelembe tud-
ja venni, hogy a magyar színházi intézményrendszer
az elmúlt évszázadok során szervesen kialakult kultu-
rális örökség, melynek bizonyos elemei törvényi védett-
séget élvezhetnek. Ugyanakkor foglalkozik azokkal az
új dimenziókkal is, melyek nem intézményi keretek kö-
zött, nem hagyományos formákban, avagy nem direkt
produkciós céllal jönnek létre.

MILYEN LEHET ITT ÉS MOST A TÖRVÉNY?
A jelenlegi kulturális kormányzat egy olyan törvény

megalkotására mutat hajlandóságot, amely „keretet te-
remt, szabad mozgást biztosít”, valamint „áttekinthetô
és kiszámítható mechanizmusokat hoz létre”.3

Vagyis szinteket és folyamatokat leíró kerettörvény-

rôl lenne szó, összegek, számok és nevek nélkül. Ez
so kaknak kevésnek tûnhet, és csalódást okozhat.4
Ugyan akkor a szakmai önrendelkezés biztosítása, a
dön  téshozatali folyamatok átláthatósága és depolitizá-
lása (pénz elosztási, kinevezési kérdésekben például)
olyan prioritások, amelyek miatt a szakmának érde-
mes beszállnia az alkufolyamatba. 

A miniszter többször felhívta a figyelmet arra a kor-
szerûtlen helyzetre is, hogy „roppant kicsi hányad” jut
ma az innovatív és kreatív kezdeményezések anyagi tá-
mogatására. A hangsúlyok áthelyezése egyrészt a lekö-
tött keretek feltörésével és újraosztásával, másrészt a
többletforrásokért való eredményes lobbizással érhetô
el. Ez utóbbi elôfeltétele azonban az, hogy az állami
pénzt alátámasztott számok alapján, követhetô csator-
nákon használják fel a rendszerben. Erre lehet megol-
dás – a filmesekhez hasonlóan – egyfajta szerzôdéses
viszony kialakítása a minisztérium és a szakmai pénz -
osztó szervezet között, melynek létrehozásához a tör-
vénykezés szintén ideális folyamat. 

A pénz becsatornázásának további lehetôsége a
„vízgyûjtô terület” kiszélesítése és a meglévô források
összefolyatása, a közös finanszírozás különbözô mo-
delljeinek kidolgozása (s ezt is elômozdíthatja, hozzá-
rendelt támogatásokon és pályázatokon keresztül
anyagilag is motiválhatja a törvény).
– Vertikális kofinanszírozás: decentralizált fenntartói

struktúrában, több szintrôl adódik össze a fenntar-
táshoz szükséges összeg (központi költségvetés, ré-
gió/megye, város).

– Horizontális kofinanszírozás: koprodukciók, tur-
nék, networking – azonos szinten mûködõ egysé-
gek adják össze a produkció megvalósulásához és
kijátszásához szükséges összeget.

– Arts & Business együttmûködések bátorítása, a ma-
gánpénzek bevonásának elôsegítése kedvezô adózá-
si konstrukciók kialakításával.
Különös figyelmet érdemelnek a mobilitásproblé-
mák megoldására vonatkozó elképzelések, mert –
az intézményrendszer és Budapest túlsúlyából faka-
dóan – egy többszörösen zárt, torz és egyirányú
szisztémával van dolgunk, melynek súlyos keringé-
si zavarai minden részt vevô szerv(ezet)re bénítóan
hatnak. A megfelelôbb egyensúlyra való törekvés az
egész (egységes) struktúra állapotát javíthatja.

MIRÔL SZÓLJON A TÖRVÉNY?
Egyrészt nyilvánvalóan rögzítenie kell az állami finan -

szírozás kereteit. Ennek alapelvei lehetnek, hogy
I. az állam közvetlenül abba adjon pénzt, amiben tu-

lajdonos: 1. jelölje ki újra a nemzeti intézmények
körét, 2. ezzel egy idôben fogalmazzon meg konk-
rét tulajdonosi elvárásokat: minden intézményének
(akár épület és/vagy társulat) legyen pontos misszi-
ója;

II. pályázati úton vagy szerzôdéses viszonyban támo-
gasson mûvészeti programokat, melyek lehetnek
rövid és hosszú távúak (1, 3 és 5 évesek):

2 Errôl részletesebben Szabó György: Közpénzekbôl fenntartott verseny
van. (http://hvg.hu/kultura/20070220 szabogyorgy trafo aspx)

3 Interjú Hiller Istvánnal a FigyelôNet-en, 2006. 07. 06.
4 A szakma prominenseinek várakozásaiból a Magyar Hírlap közölt egy

csokorra valót 2006. július 3-i számában.



42 0 0 8 .  m á r c i u s X L I .  é v f o l y a m  3 .

F Ó R U M

A) járuljon hozzá más tulajdonosok (régió/megye,
város, magán) színházainak szakmai munkájához;
B) karoljon fel közvetlenül mûvészeti projekteket
(helyek, események és társulatok);

III. alapítson/támogasson olyan (új) intézményeket,
melyeken keresztül (mint tulajdonos) kultúrpoliti-
kai prioritásoknak tud érvényt szerezni (például:
intézet, turnéiroda, fesztivál, ösztöndíj);

IV. különítsen el egy keretet, amibôl ütemezetten cél-
támogatást lehet biztosítani infrastrukturális fej-
lesztéshez.

Másrészt – mivel az önkormányzati törvény felülírá-
sára nem lesz hatálya, tehát kötelezettségeket nem ír-
hat elô – a törvény összegzi az állami-önkormányzati
együttmûködés típusait a színházfenntartás és -támoga-
tás terén. Ezek alapján, konkrét javaslatok mentén fon-
tos elvként rögzíthetné a decentralizációt: 1. a vidéki
szín házi központok megerôsítését (ahol a prózai mel-
lett opera- és tánctagozatot mûködtetnek, zenekari köz -
remûködéssel készülô produkciókat tartanak mûso-
ron, valamint rendszeres és professzionális színházi
nevelés mûhely munkáját támogatják) és 2. a színhá-
zilag ellátatlan területek lefedését. 

A színháztulajdonos és -fenntartó testületekkel ki-
alakítható együttmûködések kereteit a törvénynek ér-
demes minél pontosabban tisztáznia. Már csak azért
is, mert egyértelmûen tapasztalható, hogy az állam
igyekszik átadni az önkormányzatoknak a nem szoro-
san hozzá tartozó közfunkciókat, s ezek finanszírozá-
sából kivonulni. A színházak épületét a (döntôen tu-
lajdonos) önkormányzatok az adott település arculatát
markánsan meghatározó, a helyi közösség azonosság-
tudatát formáló intézményként vagy ténylegesen fenn-
tartásukba veszik, vagy hagyják megszûnni.

A fenntartásnak két fontos, elôre tisztázandó ismér-
ve van: a misszió (milyen színházat szeretne a város)
és a finanszírozás (milyen összegbôl, milyen színház
tartható fenn).

A missziót a tulajdonosnak kell elôzetesen (az igaz-
gató pályáztatásakor) meghatároznia. A szakma felada-
ta lenne a városok számára különbözô típusok kidol-
gozása, egyfajta szakmai étlap létrehozása, ahol az
egyes lehetôségek beárazva szerepelnek (férôhely, elô -
adásszám, mûfaji kínálat stb. szerint).

A választott profilú színház üzemeltetéséért, a köz-
pénzek hatékony felhasználásáért a mûvészeti vezetô-
vel egyenrangú, tôle akár független menedzser igazga-
tó felel a tulajdonos és a fenntartó felé. Ha a színház
üzem, akkor annak irányítása szakma, még ha ma ezt
nálunk nem is tanítják sehol. 

A mûvészeti program kialakítása a város meghatáro-
zott igénye és saját ízlése/képességei szerint az igaz-
gatójelölt dolga. (Az igazgatói kinevezés kétoldalú
szerzôdés, amely tartalmazza az elvárásokat, a vállalá-
sokat, a megvalósítás üzleti tervét egyfelôl és pénzügyi
garanciáit másfelôl.) Létrehozása állami pályázati alap-
ból valósul meg. (A társulatok munkájának folyama-
tossága érdekében a pályázati alap az igazgatói kineve-
zésekkel megegyezô – három-, illetve ötéves – kötele-
zettséget is vállalhat.) Kijátszásának fedezetét a
jegy bevétel, szponzori hozzájárulás, koprodukciós
együtt mû ködés vagy más mobilitáspályázat biztosítja.
(Itt lehet különösen fontos szerepük a ma még bi-
zonytalan hatáskörû és finanszírozottságú régióknak.)

A tervközpontú mûködés felerôsíti és megszilárdítja
a mûvész szerepét a rendszerben. Valódi koncepciók
kialakítására ad esélyt, s az ötletgazda mûvészeti veze-
tô szabadságot élvezhet az elképzeléséhez ideális alko-
tói stáb kialakítására. A rövid és középtávra szóló szer-
zôdések serkentik a munkaerôpiac mobilitását, s nem
utolsósorban erôsítik az öngondoskodás szemléletét,
jogalapot adva a sajátos mûvész státus definiálásához,
melyre a törvénynek szintén kísérletet kell tennie.

Harmadrészt a mûvészeti programok elbírálására és
a rendelkezésre álló források szétosztására a törvény
létrehozhatja az állami pénzek jelentôs hányada felett
diszponáló Magyar Elôadó-mûvészeti Közalapítványt,
amely (a filmesekhez hasonlóan) szakmai szempon-
tok alapján kiírt pályázatokon keresztül juttat támoga-
tást a szférának. Ezzel a jelentôs lépéssel megvalósít-
ható az áhított szakmai önrendelkezés. Az MEMKA
akár költségvetési éveken átnyúló kötelezettségválla-
lással járulhat hozzá intézményi színházak szakmai
munkájához, mûvészeti projektek megvalósulásához,
valamint fontos holdudvar-funkciók fejlôdéséhez. A pá-
lyázati rendszer a nyílt versenyhelyzeten keresztül elô -
segíti a sokszínûséget, és garantálja a mobilitást.

A közalapítvány létrehozása nemcsak alapvetô
szemléleti változást idézne elô, de egy újfajta bürokra-
tikus rendszer megalkotását is feltételezi, hiszen a
meglévô keretek között nincs kapacitás egy ilyen cizel-
lált, a báziselv helyett a projektmutatókra fokuszáló
szabályozás érvényre juttatására. Tehát szintén a törvény
szabályozhatja egy koordinációs szervezet jogosítványait,
amely létrehozható akár meglévô szakmai szervezetek
bázisán, akár egy új Elôadó-mûvészeti Igaz gatóság meg -
alapításával. Ez az iroda (szintén a filme sekhez hason-
lóan) a regisztrációs, szakmai elôkészítô és ellen ôr zô/
elemzô munkát végzi el. 

AZ ELKÉPZELÉS KULCSA: A PÁLYÁZATI RENDSZER
A pályázat a verseny szinonimája. Verseny a kon-

cepciók között és verseny a nézôkért.
A verseny jellemzôje, hogy (normális esetben)

egyen lô feltételek mellett zajlik, nincs eleve (helyzeti,
generációs, ismeretségi) elôny, minden minôség az el-
bírálás folyamatában jelenik és méretik meg.

Persze az olyan komoly pályázati rendszerhez,
amelyre akár törvényben szabályozott módon a pénz -
elosztás menete bízható, elengedhetetlen:
– a pályázók körének egzakt meghatározása; 
– a célkeretek nivellálása;
– a pontos kritériumokat tartalmazó, széles temati-

kájú kiírás;
– a hiteles elbírálási mechanizmus és az azt kiszolgá-

ló profi apparátus;
– a valódi követés és tényleges kiértékelés.

Mindez leginkább szemléleti, kulturális kérdés – és
valószínûleg ebbéli elmaradottságunkra utaltak azok,
akik jelen viszonyainkat éretlennek minôsítették a
Hudi–Imre-féle koncepció megvalósítására. Viszont
ha belenyugszunk, hogy „a lét határozza meg a tuda-
tot”, elvágjuk magunkat a tanulás, fejlôdés lehetôségé-
tôl. S talán ez lenne a legnagyobb kudarc, sokkal na-
gyobb, mint ha a kitûzött határidôre nem készülne el
a színházi törvény.

2008. február 3.


