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F Ó R U M

z igazat megvallva elgondolkodtatott, és jelezte
a színházi életben érezhetô tanácstalanságot,

hogy a komoly presztízs ellenére mindössze négy pá-
lyázó számára volt csalogató az ország elsô számú
színházának igazgatói széke. Tény, hogy a Nemzeti
Színház XIX. században kialakult, a nemzetté válás fo-
lyamatában fontos és pontosan körülírható társadal-
mi-politikai funkciót betöltô szerepe a globalizáció
korszakában nem értelmezhetô a régi módon. A ha-
tárainkon túli mûvészvilágtól hosszú évtizedeken át el-
zárva élô magyar polgár számára – akiben a jelen tár-
sadalmi folyamatai mindinkább megkérdôjelezik a
globalizáció glóriáját – e fogalom új, érvényes tarta-
lommal való megtöltése nem könnyû, pontosabban
nehezen megoldható feladat. Aki ma Budapesten élô
Nemzeti Színházat akar megteremteni, annak prog-
ramjával erre a kérdésre választ kell tudnia adni. 

Megítélésem szerint két pályázat próbált felelôsen
szembenézni e problémával. Mindkettô a Nemzeti
Színház fogalmának dinamikusabb felfogása felé tör
utat. Az egyik koncepció (Alföldi Róberté) a kortárs
mûvészet új eredményeit szeretné integrálni, és ezzel
a Nemzetit a jelenleginél sokkal szélesebb kontextusú
és progresszívabb kánonba helyezni, míg a másik
(Hudi László és Imre Zoltán pályázata) egy rendkívül
radikális, lüktetô, szerkezeti változásokat generáló, na-
gyon is ambiciózus és provokatív elképzelés megvaló-
sítását célozza meg a mobilitás drasztikus fokozásával.

Számomra mindkét pályázat szimpatikus, mert ha-
sonló irányban keresik a megoldást, mindkettô oldani
kívánja a merev kereteket. Közös alapjuk a változás
igénye, ezzel együtt a változtatásból fakadó türelmet-
lenség. A nyertesre küzdelmes feladat vár, mert meg
kell mozgatnia a mozdíthatatlannak tûnôt. 

Hudi László és Imre Zoltán pályamûve igazi kami-
kaze koncepció, mert visszafordíthatatlan folyamato-
kat indítana el. Elképzelésük olyannyira beláthatatlan
hatású, hogy nincs az a hazai fenntartó, amelyik mel-
lette mert volna dönteni. A rizikó túl nagy, ráadásul
esztétikailag nehezen értelmezhetô, mert szemlélete
gyökeresen eltér az érvényes kánontól. Hudi és Imre
kezdettôl fogva tudatában volt esélytelenségének.
Radikális megfogalmazásukkal az volt a céljuk, hogy
válaszreakciókat provokáljanak ki a szakmából. Jelen -
tôs részénél ki is vágták a biztosítékot. Dolgozatukkal
szisztematikus kísérletet tettek arra, hogy a fenntartó
és a szakma végre egyszer végiggondolja, mi lenne, ha
valaki a rendszer gyökereihez nyúlna hozzá.

Alföldi Róbert dolgozata ezzel szemben sokkal szer-
vesebb és megfontoltabb, rengeteg terve és ötlete van,
ötvözi a realitást a változtatás igényével. Szememben
különösen fontos, hogy több külföldi rendezôt szeret-
ne meghívni jövendôbeli társulatához. Képesnek is,
esélyesnek is tartom arra, hogy a fenntartó számára
talán lehetôvé teszi tervei megvalósítását. 

Mégis szóvá kell tennem azt a kétségemet, hogy a
felsorolt számtalan aktivitáshoz, a profil ilyen sokirá-
nyú bôvítéséhez elég lesz-e a mostani támogatás mér-
téke (láthattuk, elôdje is csak céljainak törtrészét tudta
megvalósítani). A másik alapvetô probléma magának
a pályázónak a személye. Kétségtelenül sikeres, a nyil -
vánosságot keresô személyiség. Ám vajon képes lesz-e
összeegyeztetni a hiperaktív celeb és a speciális veze-
tôi feladatra koncentráló, visszafogottabb színházigaz-
gató eltérô karakterû szerepét? A kérdésre a választ
majd a gyakorlat adja meg. Drukkolok Alföldinek,
hogy sikerüljön egy új igazgatói imázs kialakítását
megalapoznia.

Látva azonban az elôadó-mûvészeti törvény nehéz-
kes születését, a színházi rendszer megváltoztatását
fojtogató tehetetlenséget, a Nemzeti megreformálása
kapcsán is itt látom a legnagyobb nehézséget.   Aki ma
változást akar elérni, annak roppant terhekkel kell
megbirkóznia. Többnyire egyedül marad, sem a szak-
ma, sem a fenntartó nem áll ki mellette, vállalkozása
magában rejti sikertelenségét.

A Nemzeti Színház esetében túl sok pénzrôl és túl
nagy presztízsrôl van szó, így érthetôen sokat nyom a
latban az átláthatatlan kapcsolatok rendszere. Az új
szemlélet meghonosítása nemcsak a Nemzeti falain
belül dôl el. A konzervatív környezet mechanizmusa –
gyakran láthatatlanul – képes mindent felülírni. 

Szabó György

A Nemzeti Színház-
pályázat kapcsán
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Kedvezményes éves elôfizetési díj 15.500 Ft
Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
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