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a hozzászólok a Nemzeti Színház körüli vitához,
elkerülhetetlen a személyesség és bizonyos fokú

ôszinteség. Mint köztudott, 1997-ben, az Erzsébet téri
házra kiírt pályázatot megnyertem, és (napra pontosan
tíz évvel Alföldi Róbert beiktatása elôtt!) 1997. decem-
ber 20-án nevezett ki a miniszter a megépülô Nemzeti
Színház igazgatójának. A szakmai zsûri két dolgozatot
ajánlott Magyar Bálint figyelmébe: Ascher Tamásét és
az enyémet. Ascher és Babarczy pályázata „haladó”
volt, egy nyílt, befogadó típusú színházra szólt – tehát
Hudi László és Imre Zoltán dolgozata nem elôzmény
nélküli. 

A Bálint–Csóti–Valló-féle „maradi” pályázat nyert.
Hagyományos, tehát társulattal rendelkezô repertoár-
színház mellett döntöttek – feltételezem, nem akarták
a közvéleményt egy Magyarországon teljesen ismeret-
len színházi szisztémával megijeszteni, a tradicionális
ízlésnek épp elég gondot okozott Bán Ferenc korszerû,
meghökkentô és gyönyörû épületterve. Két és fél évvel
a színháznyitás elôtt neveztek ki, az épület tervei ké-
szen voltak, de számos részlethez hozzá tudtunk szól-
ni, a mûködés szempontjából sok lényeges apró vál-
toztatást kértünk. Építészekkel, mûszaki szakembe-
rekkel dolgoztunk együtt különös harmóniában és
mámorban, fantasztikus lehetôség elôtt álltunk: az
épület alapozásától jelen voltunk, és lehetôség nyílt
egy ideális társulat összeszervezésére. A szakma mö-
göttünk állt, többé-kevésbé drukkolt nekünk, de ter-
mészetesen nem volt ismeretlen az egészséges irigy-
ség-féltékenység sem.  

Az alapkôletétel 1998. március 28-án volt – tehát a
Színházi Világnap másnapján és nem a Nemzeti Ün-
nepen –, ezzel jelezni akartuk, hogy a Nemzeti
Színház felépítése és majdani létezése nem politikai
ügy. Petôfi Levél egy színészbarátomhoz címû versét
mondta el vagy negyven magyar színész, határon be-
lülrôl és túlról, fôvárosi és vidéki, nagynevû sztár és fô-
iskolai hallgató – a jövendô társulat magja ott állt az
Erzsébet téren. A folytatás közismert. Az új kormány
leállíttatta az építkezést, más helyen, más épületet,
más igazgatása alatt húztak fel, és sietve megnyitották
március 15-én, 2002-ben, néhány héttel az ország-
gyûlési választások elôtt. A folytatás közismert…

De az talán nem, hogy még 2002 júniusában Jordán
Tamás fölajánlotta, hogy pályázzunk együtt a Nemzeti
igazgatói posztjára. Egyetemi színpados és merlines

múltjával ô lenne felelôs a fesztiválokért, vendégjáté-
kokért, befogadásért, én pedig radnótis múltammal
a hagyományos mûködésért. Egy „haladó” és egy „ma-
radó” igazgató – ha úgy tetszik. Közel fél évszázados
emberi és több évtizedes szakmai barátság köt össze
bennünket – így hát ôszintén elmondhattam, hogy en-
gem ez a dolog már nem érdekel. Nem tartom alkal-
masnak az épületet, a fél éve leszerzôdtetett társulat-
hoz nem nyúlnék, a kettôs igazgatást elképzelhetet-
lennek tartom, és már nem hiszek a „nemzeti
színházi” eszményben. Az undorító támadásokból ele-
gem van, jól megvagyok én a Radnóti Színházban.
Viszont ígértem Tamásnak, hogy a tôlem telhetô te-
hetséggel segítem ôt és – ha elnyeri – színházát. A foly-
tatás közismert… Jordán 2007 májusában bejelen-
tette, hogy nem kíván tovább a Nemzeti igazgatója
maradni. Ôsszel pályázatot írtak ki, engem senki meg
nem kérdezett, a véleményemet nem kérték ki,
szakmai zsûribe nem hívtak – mindez igencsak jól
jött, nem tudtam volna konstruktívan hozzászólni
az ügyhöz. 

Hudi László és dr. Imre Zoltán dolgozata „haladó”.
Megbolygatni készül a beidegzôdéseket, a fáradt ru-
tint, radikálisan feldúlja a magyar színházi struktúrát.
Projekt alapú produkciós házban gondolkodik, nyitott,
mobil és befogadó intézményben. Vadonatúj szerke-
zeti modellt képzel, társulat nélkülit és nemzetközit,
példaképe az épület nélküli Skót Nemzeti Színház. Az
írás átgondolt, alapos, korszerû, nemzetközi. Ám a
„maradi” Magyarországon megvalósíthatatlan. Még
ha Ascher és Babarczy jegyezné, akkor is.

Néhány kósza ellenvetés.
Társulat nélküli Nemzeti Színház akkor mûködhet,

ha már több társulat nélküli intézmény van. Alkalmas
színészek döntôen társulathoz tartoznak, a vadonatúj
szisztéma elképzelhetetlen egyeztetési káoszt jelente-
ne, tehát az új Nemzeti az egész magyar színházi
rendszer átalakítását követelné. Politikai szempontból
2008 reformoktól terhes Magyarországán a miniszter
nem engedheti meg magának, hogy utcára küldje ne-
ves színmûvészeinek seregét.

Tetszik viszont a periodikus repertoárrendszer kül-
földi példáinak átvétele, átmenetet jelenthetne a reper-
toár és az en suite játékrend között. Kifejezetten szel-
lemesnek és végiggondoltnak látom a Nemzeti-pro-
dukciók megvalósításának tervét a bemutatóval és

Bálint András

Haladók  
és maradók

K
o

n
c

z
 Z

s
u

z
s

a
 f

e
lv

é
te

le

H



32 0 0 8 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

F Ó R U M

továbbjátszással, majd utaztatással. Ellenben kétségek-
kel olvastam az évi tíz jelentôs vendégjáték álmát és vi-
lághírû sztárrendezôk meghívásának ötletét – nem lát-
szik a financiális fedezet.

Nagy ígéretekben sincs hiány: báb-, gyerek-, táncelô-
adások, társmûvészetek és oktatás megjelenése, a pá-
lyázók még a Magyar Filmszemlét is idehoznák!
Igencsak problémásnak tûnik az – amúgy nagyszerû
nevekbôl álló – Mûvészeti Tanács szerepe. Alkalmas,
rátermett, határozott igazgató(k) alatt nem látom való-
ságos értelmét. 

A legtöbb gondot a program népszerûségében, kö-
zönségvonzásában látom. Úgy hiszem, a magyar szín-
házba járó közönség még fölkészületlen erre. Amúgy
is kétkedéssel figyelek minden mûvészszínházi kísér-
letezgetést a Soroksári úton. Az elmúlt évadok azt mu-
tatták, hogy csak valamiféle minôségi népszínházi
program tudja jegyvásárlásra csábítani a magyar kö-
zönség széles rétegeit (esténként nyolcszáz nézô!)
ebbe az ízlésesnek aligha mondható, akusztikáját te-
kintve igencsak problematikus épületbe. Színházi
szakmánk ôrzi szövegközpontú, lélektani realizmusra
épülô hagyományát, amelyben az utóbbi hatvan évben
nem akármilyen eredményeket ért el. Tradí ció ôrzés -
ben partnere a közönség, színház és nézôjének külö-
nös összetartozásáról van tehát szó, a magyar színház-
nak olyan közönsége van, amilyet megérdemel. És ez
fordítva is igaz!

A változások pedig elkerülhetetlenek.
Babits Mihály halálhírére Radnóti a következôket

írta naplójába: „…ki védi most már azt, (milyen nehéz
meghatározni, hogy mit) azt, amit védeni kell…”. Meg
kellene határozni, hogy 2008 Magyarországán mit
kell megóvni színházkultúránkból. A változások elke-
rülhetetlenek, hiába halogatja ôket a politika és maga
a színházi szakma is: évente jelentik ki az illetékesek a
színházi reform bevezetését, de jövôre most már tény-
leg… Vajúdik szakmánk a színházi törvénnyel, mintha
a politikának lenne fontosabb, mint a szakmának.

Szóval mit is érdemes megvédeni? A repertoárszisz-
téma – ami, ugye, elképzelhetetlen állandó társulatok
nélkül – bizonyosan megôrzendô, de talán nem ilyen
mértékben és nem ennyire általánosan. Ahhoz ugyan-
is, hogy a meglevô épületekben új és mozgékony for-
mációk jöjjenek létre, néhány állandó társulatnak, né-
hány intézménynek meg kell szûnnie. Melyek legye-
nek ezek? Ki fogja eldönteni? A szakmából valaki
rámutat a szomszéd színházra, hogy jövôre ti tûnjetek
el? Esetleg egy fôvárosi kultúrpolitikus veszi a bátorsá-
got, és megfontoltan, körültekintôen – politikai kötô-
désekkel nem törôdve – átalakítja Budapest színházi
térképét? Választások elôtt? Jaj ne, inkább utána!
Talán a minisztériumban egy tájékozott, alapos és szé-
les látókörû valaki áttekinti a magyar vidéki színházak
szerkezetét, intézményeket összevon, gazdaságosabb
és mûvészileg hatékonyabb, jobb kihasználtságú egy-
ségeket hoz létre, azaz régiósít? Ki képes ilyen dönté-
sekre? Ki rendelkezik elegendô szakmai ismeretekkel?
Kiben van megfelelô kurázsi? 

Meg kell ôrizni a társulatokat, a jól és magas esztétikai
színvonalon mûködô mûhelyeket? Feltétlenül. Hány
ilyen van Magyarországon? Egy kézen megszámolható.

Mi lesz a közönséggel? Közismert tény, hogy a rend-
szerváltás óta alig csökkent a magyar színházak láto-
gatottsága: a négy és fél millió megvásárolt jegy pél-
dátlanul magas Európában – nézôinket nem kellene
elveszíteni. Egy Franciaországban tanuló fiatal szín-
háztudós (ÉS, 2008/2.) színházi életünk maradiságát
többek között a tájékozatlan, konzervatív és kispolgári
közönségben látja. Brecht ironizált az ́ 53-as berlini föl-
kelés után: „a kormány elégedetlen a néppel, a népet le
kell váltani.” Szerintem a közönséget nem lehet, nem
szabad és fôleg nem érdemes leváltani, bár az utóbbi
években jelentôs kísérletek folynak elrettentésére, és
ebben a magyar színikritikának elévülhetetlen érde-
mei vannak: a közönség- és kritikai siker közötti sza-
kadék egyre mélyebb. A szakma és a színikritika köl-
csönösen elégedetlen egymással, a hagyományosnál
sokkal súlyosabb az egyet nem értés, nincs valóságos
párbeszéd a gyakorló színházcsinálók és az elméleti
szakemberek között. 

Az en suite játszás – tehát hogy folyamatosan ugyan-
az a produkció menjen, mint például Angliában hete-
ken, néha hónapokon, sôt éveken át – jelenleg nem
képzelhetô el Magyarországon, a jegyvásárló közönség
jó hatvan éve hozzászokott a széles választékhoz.
Tessék összeszámolni, hogy például Budapesten egy
hónap alatt hány elôadás látható az összes helyszínen.
Kétszáz fölötti számot kapunk. A produkciós szemlélet
tehát egyik napról a másikra nem valósítható meg a
közönség érdeklôdésének jelentôs csökkenése nélkül. 

Meg kell-e védeni a munkavállalót? Ez nemcsak
szakszervezeti kérdés, sok színészkolléga kerülne ut-
cára, tömeges munkanélküliség várható, ha a színházi
szerkezet drasztikusan átalakul. Ki vállalja a politikai
felelôsséget? Hogyan védekezik a szakszervezet?
Mûködik-e a szolidaritásunk? 

Védeni kell-e a régi nemzedéket? Aligha. Jórészt po-
zíciókban vannak, számos harcot megvívtak, ôrzik a
struktúrát, egyesek csak a széküket. Írtam errôl egy
dolgozatot tavaly, 43-asok dala címen. A fiatalok dicsér-
tek, veregették a vállamat, kortársaim inkább egyet
nem értve hümmögtek. Koltai Tamás indulatos filip-
pikáinak egyikében (ÉS, 2007/23.) arról beszél, hogy a
harmincévesek és a hatvanasok egymás mellett be-
szélnek el a közös gondolkodás reménye nélkül.
Schilling Árpád pedig, kevés együttérzést tanúsítva,
írásomat egész egyszerûen hattyúdalnak minôsítette.
Nem annak szántam. Talán generációs önvallomás
volt a mûfaja, iróniával és öniróniával, emlékezéssel és
némi fájdalommal. Prók és kontrák a színházi vitában,
nem akartam kíméletesen bánni saját nemzedékem-
mel, sem az ifjabbakkal, a konfliktust nem generáci-
ósnak tartom. Nem a születési év határozza meg, hogy
valaki a maradók vagy a haladók táborába tartozik-e.

Újraolvastam. Félek, félreérthetô, amit írtam, és aki
akarja, az félre is fogja érteni!… Frissen gondolkodó,
népszerû repertoárt és igazi társulatot mûködtetô
színház aligha lehet „maradi”, viszont ismerek
számos befogadó és teljesen nyitott intézményt, me-
lyek egyáltalán nem „haladóak”. A kérdés igencsak
bonyolult. 

Hudi László és Imre Zoltán figyelemfölkeltô pályá-
zatáról ezek jutottak eszembe. 


