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l föl di Ró bert igaz ga tá sa alatt az el múlt öt évadban
a Nem ze ti Szín ház dí jak kal elis mert, kül föl di
fesz ti vá lok ra meg hí vott elôadá sai val úgy csatla -

ko zott a ha gyo má nyo san mû vész szín ház nak te kin -
tett szín há zak so rá ba, hogy köz ben mû sor kí ná la tá -
val és tár su la tá val szé les kö zön ség ré te get tu dott
meg szó lí ta ni. A nép szín há zas bô re per toár elôadá -
sait kü lön bö zô for ma nyel ve ket mû köd te tô ren de -
zôk je gyez ték, ugyanak kor a da rab vá lasz tá so kat a
ve ze tô ség kö vet ke ze tes, tár sa da lom orien tált színház -
po li ti ká ja ha tá roz ta meg. Mi vel az Al föl di ve zet te
teát rum jel leg ze tes sé geit a Nem ze ti Szín ház tár sa -
dal mi meg ha tá ro zott sá gán és el hi va tott sá gán be lül
vizs gá lom, ezért al kal ma zott szem pont jaim a szín -
házs zo ci o ló gia tárgy kö ré hez tar toz nak és Ma ria
Shevt so va ta nul má nyá ra ve zet he tôk vissza: „a színház -
s zo ci o ló gia a szín há zat tár sa dal mi in téz mény ként
ta nul má nyoz za”,2 mely nek kon tex tu sát az ha tá rozza
meg, hogy ho gyan, mi kor, hol és miért jött lét re,
„az elôadá so kat pe dig nem tár gyia sí tott do log ként,
ha nem kul tu rá li san el kö te le zett fo lya ma tok ként
elem zi.”3 A kö vet ke zôk ben az igaz ga tó szín ház poli -
ti ká já nak vizs gá la ta négy szem pont – a Nem ze ti Szín -
 ház kon tex tu sa, tár su la ta, mû sor kí ná la ta és a közön -
sé gé vel kiala kí tot kap cso la ta – kö ré szer ve zô dik.

Kon tex tus

Nem ze ti Szín ház ál la mi in téz mény lé vén4

a fenn  tar tó já nak fe lel, és ar cu la tát nagy ban
meg ha tá roz za a fe le lôs mi nisz ter ál tal kiírt

igaz ga tói pá lyá za ti fel hí vás, il let ve a nyer tes pá -
lya mû ben meg fo gal ma zott ter ve zet. 2007. szep -
tem ber 24-én Hil ler Ist ván, az ak ko ri ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter fel hí vá sá ban a kö vet ke zô
definí ció sze re pelt: „A Nem ze ti Szín ház az egye -
te mes ma gyar szín ház mû vé szet legér té ke sebb ha -
gyo má nyai nak to vább vi te lé re és megújí tá sá ra hi -
va tott szer ve zet, amely felada tai nak re per toár rend -
szer ben tesz ele get.”5 A teát rum igaz ga tó já nak a
kiírás ban meg je lölt felada ta töb bek kö zött az in -
téz mény „po zí ció já nak, a ma gyar szín há zi élet ben
be töl tött rep re zen ta tív sze re pé nek megerô sí té se.”6

A pá lyá za ti fel hí vás ugyanak kor nem rész le te zi,
hogy mit ért a fenn tar tó a ha gyo má nyok foly ta tá -
sán és a rep re zen ta tív jel le gen, holott e té nye zôk
alap ján ha tá roz ha tó meg egy nem ze ti szín ház va -
ló di ar cu la ta.

Al föl di Ró bert pá lyá za ta mel lett a fel hí vás ra beér -
ke zett mun kák kö zül Ba li kó Ta má sé és Szûcs Mikló -
sé a Nem ze ti Szín ház mû vé sze ti gya kor la tát foly ta -
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1 A ta nul mány a 2013-as Or szá gos Tu do má nyos Diák kö ri Kon fe ren cián (OTDK) elôadott dol go zat szer kesz tett és rö vi dí -
tett vál to za ta, té ma ve ze tô: Dr. Schul ler Gab riel la. El sô ver zió ja a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men meg ren de zett 2012-
es ta va szi ka ri Tu do má nyos Diák kö ri Kon fe ren ciá ra ké szült, s ily mó don csak a 2008–2012. kö zöt ti idô szak ban vizs gál -
ta az Al föl di Ró bert ve zet te Nem ze ti Szín há zat. Az azóta el telt újabb évad, a pub li kált ve zér igaz ga tói pá lyá zat és az igaz -
ga tó vál tás ugyan szé le sebb vizs gá la ti kor puszt és pers pek tí vát kí ván, a szín ház mû kö dé se és Al föl di igaz ga tói te vé keny sé -
ge kap csán a ko ráb bi éva dok ban kiala kult ten den ciá kat figyel het jük meg. Ezért ter je del mi kor lá tok miatt a cikk Al föl di
igaz ga tói mun kás sá gát elem zi, s az OTDK dol go zat tól el té rôen nem tér ki az Al föl di ren dez te elôadá sok ér tel me zé sé re.

2 Ma ria Shevt so va: Szín házs zo ci o ló gi a. Prob lé mák és pers pek tí vák. In: Dem csák Ka ta lin – Im re Zol tán (szerk.): Szín ház és szo -
cio ló gia ha tá rán, Ki já rat, Bu da pest, 2005, 18.

3 Uo.
4 Az 1937-ben lét re ho zott Pes ti Ma gyar Szín ház 1940-tôl Nem ze ti Szín ház né ven ál la mi fenn tar tá sú in téz mény. Vö. Kerényi

Fe renc (szerk.): Ma gyar szín ház tör té net I. (1790–1873). Aka dé miai, Bp., 1990., 284.
5 For rás: http://www.nef mi. gov. hu/kul tu ra/ar chi vum/nem ze ti- szin haz-zrt. Le töl tés ide je: 2013. au gusz tus 2.
6 Uo.
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esz mény tôl«”,16 és dek la rál ja, hogy „a ma gyar nyelv,
a nem ze ti kul tú ra ápo lá sa min den ma gyar nyel vû
szín ház felada ta, csak eb bôl a szem pont ból a Nem -
ze ti Szín ház nem defini ál hat ja ma gát.”17 A (szín -
ház)mû vé sze tet a va ló ság ról va ló be széd ként ha tá -
roz za meg, és a kortárs szín ház ál ta lá nos jel lem zô -
jé nek az eu ró pai, vi lág szín há zi gon dol ko dást, új
stí lu sok in teg rá lá sát te kin ti, mindezt egy olyan
nem ze ti in téz mény ke re té ben, ahol a ma gyar színház
tra di cio ná lis ér té keit to vább ra is megôr zik és fel -
mu tat ják, egy szer s mind megújít ják a ha gyo má nyát.

Al föl di Ró bert az zal az igénnyel lé pett fel, hogy
szé les kö zön ség ré te get cé loz zon meg, me lyet a tár -
su lat átala kí tá sá val és nép szín há zas bô re per toár
kiala kí tá sá val akart elér ni. Al föl di felada tá nak jelöl -
te meg a pub li kum fe lé irá nyu ló, nyi tott kom mu -
ni ká ciót, mely egy részt a teát rum PR-te vé keny ség -
ben (megúju ló hon lap, rek lám stra té giák, bér let -
rend szer kiala kí tá sa), más részt a né zô for má lás ban
(kö zön ség ta lál ko zók, be a va tó szín há zi ese mé nyek)
je lent ke zett. Az erôs ren de zôi for ma nyelv és a tár -
su la ti jel leg fel vá zo lá sa megala po zott egy mû vész -
szín há zi kon cep ciót, azon ban a pá lyá zat ban kö rü -
lírt szín ház fel fo gás a tár sa dal mi el hi va tott sá got is
hang sú lyoz za. Ez a tár sa dal mi orien tá ció vá lasz tot -
ta el az Al föl di ve zet te szín há zat a ha gyo má nyos
mû vész szín há zak tól és a szó ra koz ta tó szín há zaktól.

Az Al föl di-kor sza kot elem zô szín ház tör té ne ti
írás meg ke rül he tet len pont ja az igaz ga tót (és szín -
há zát) érô heves po li ti kai tá ma dá sok, me lyek már
az el sô évad ban el kez dôd tek Al föl di Já nos vi téz ren -
de zé sé vel, és el sô sor ban a klasszi kus da ra bok átér -
tel me zé sét, azaz kortárs je len be he lye zé sét érin tet -
ték. Ké sôbb pe dig a ho mo sze xua li tás té má já nak is -
mét lô dô meg je le ní té sét ér te kri ti ka. A mû vé sze ti
kon cep ciót és a szín ház kom mu ni ká ció ját mind -
ezek a tá ma dá sok nem be fo lyá sol ták, ugyanak kor
a szak mai és kri ti kai vissz hang ban je len tôs vál to -
zást okoz tak. A Nem ze ti Szín ház elôadá sai ról író
kri ti ku sok el né zôb bek let tek, óva to sab ban fo gal -

maz tak meg ne ga tív vé le ményt, hogy ez zel is a köz -
vé le mény tu do má sá ra hoz zák: Al föl di Ró bert ál tal
lét re ho zott szín ház ra szük ség van, fon tos al ko tói
mun ka zaj lik a teát rum ban. Eb ben a kon tex tus ban
ár nyal tabb je len tést kap az a tény, hogy több dí -
jat18 is Nem ze ti Szín ház be li elôadás nak, al ko tó nak
ítél tek oda a 2011-es évad ban, míg a ko ráb bi és ké -
sôb bi évek ben el ma rad tak az ilyen jel le gû elis me -
ré sek. A tá ma dá sok után még fo ko zot tabb szak mai
ér dek lô dés volt ta pasz tal ha tó, sôt a szí ni kri ti ku sok
az igaz ga tó vál tás óta is fo lya ma to san cik kez nek Al -
föl di és a Nem ze ti Szín ház ból jú lius ban tá vo zó szí -
né szek mun kái ról, ter ve zett be mu ta tói ról.

A tár su lat19 össze té te le és a sze rep megosz tás

Nem ze ti Szín ház tör té ne té bôl kiol vas ha tó,
hogy az ak tuá lis igaz ga tók min dig nagy hang -
súlyt fek tet tek ar ra, hogy a kor ban elis mert, szak -

 te kin tély nek szá mí tó, sztá rolt szí né sze ket fog lalkoz -
tas sa nak, hi szen ez ál tal lát ták biz to sít va a rep rezen -
ta tív jel le get és a mi nô sé gi mun kát. Ezt a ha gyományt
ôriz te meg Al föl di Ró bert, hi szen a Jordán-tár su lat
hí res szí né szei kö zül ti zen hár man 2013-ig a tár su -
lat tag jai ma rad tak, ráadá sul kö zü lük hár man a
Nem zet Szí né sze ti tu lust is vi sel ték.20 Azon ban
2008-ban az új igaz ga tó nak szem be kellett néz nie
a túl mé re te zett tár su lat (negy ven hét fô) hátrá nyai -
val, és vá la szol nia kel lett a prob lé má ra. A ré gi gárdát
fo ko za to san, évad ról évad ra épí tet te le, míg az új,
fiatal ta gok nagy ré szét már 2008/2009-es évad ban
szer zôd tet te (így az el sô évad ban ideig le ne sen még
a ko ráb bi tár su lat nál is na gyobb, öt ven há rom fôs
volt Al föl di csa pa ta).21 A tár su lat nak ezen ket tô sége
– elis mert „sztár szí né szek” és te het sé ges kez dô szí -
né szek együt te se – legek la tán sab ban Al föl di Já nos
vi téz ren de zé sé ben mu tat ko zott meg, me lyet két
sze rep osz tás ban Stohl And rás, Söp tei And rea és
Ud va ros Do rottya, il let ve Má tyás sy Bence és Tompos
Ká tya fô sze rep lé sé vel. A ké sôb biek ben is jel lem zô
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tó ter ve zet volt, míg az al ter na tív7 mû vé szi kö zeg -
ben te vé keny ke dô Hu di Lász ló és Im re Zol tán a Skót
Nem ze ti Szín ház pro duk ciós ház ként va ló mû kö -
dé sét min tául vé ve, de a kiírás nak meg fe le lôen,
repertoárrendszerû szín há zi kon cep ció val áll tak
elô.8 Bár a Kré ta kör Szín ház ve ze tôi is je lez ték indu -
lá si szán dé ku kat, a pá lyá za ti cso mag át te kin té se és
az épü let be já rá sa után úgy dön töt tek, vissza lép nek
a pá lyá zás tól. Pro vo ka tív nyi lat ko za tuk ban ál lít ják,
hogy a Nem ze ti Szín ház épü le te al kal mat lan a
kortárs szín há zi igé nyek biz to sí tá sá ra, ezért vé le mé -
nyük sze rint in kább ér té ke sí te ni kel le ne az in gatlant,
és a be folyt összeg bôl más szín há za kat tá mo gat ni.9

A Szín ház cí mû fo lyó irat ban vi ta so ro zat in dult, a
meg je lent cik kek több sé ge a Hu di–Im re- fé le szö -
veg re reflek tált, an nak ra di ká lis szín ház szer ke zet-
vál toz ta tá si szán dé ká val fog lal ko zott, ugyanak kor,
ha köz vet ve is, de egy kortárs nem ze ti szín ház le -
het sé ges felada tait vizs gál ták és fo gal maz ták meg.10

Az új Nem ze ti Szín ház felépí té se elôtt bár volt
közéle ti és szak mai vi ta ar ról, hogy mi lyen le gyen
a nem zet el sô szá mú, kiemelt ál la mi tá mo ga tást ka -
pó szín há za (mi a sze re pe a szín há zi pa let tán, és
mi lyen funk ció kat kell el lát nia),11 a kü lön bö zô vá -
gyak, ér tel me zé sek és szán dé kok szét tar tá sa miatt
nem jött lét re köz megegye zés. A 2002-es ala pí tó
okirat ban az 1836-os ren de let re hi vat koz va dek la -
rál ják a ha gyo má nyok foly ta tá sát, és a ma gyar nem -
zet adós sá ga ként fo gal maz zák meg az ál lan dó
épület más fél év szá za dos hiá nyát.12 Az anak ro nisz -
ti kus ki je len tés vi lá go san mu tat rá ar ra a tény re,
hogy a Nem ze ti Szín ház zal kap cso la tos tö rek vé sek
az épü let fel hú zá sá ra vo nat koz tak, és nem tar tal -
maz tak olyan mû vé sze ti, esz té ti kai as pek tu so kat,

me lyek lét jo go sult sá got ad tak vol na egy kortárs, ál -
la mi lag fenn tar tott kul tu rá lis in téz mény nek.
A 2002. már cius 15-én átadott szín ház felépí té sé -
vel kap cso la tos összeüt kö zé sek ki fe jez ték a Nem -
ze ti Szín ház ról va ló egy sé ges, köz megegye zé sen ala -
pu ló gon dol ko dás hiá nyát.13 A Sik lós Má ria tervezte
teát ru mot nem csak az épí tész szak ma bí rál ta, ha -
nem a szín ház zal kap cso la tos köz be széd is éve ken
ke resz tül az épü let al kal mas sá gát, íz lé ses sé gét kérdô -
je lez te meg. Al föl di Ró bert igaz ga tá sa ide jé re le -
csen de sül tek a vi ták, a fizi kai he lyet adott ként kezel -
ve sem a pá lyá zat ban, sem a ké sôb bi nyi lat ko zatok -
ban nem me rül fel az épü let mint prob lé ma. Ebben
nagy sze re pe volt Al föl di bi zo nyos igaz ga tói és ren -
de zôi megol dá sá nak, pél dául hogy az elô csar nok
kiál lí tá sok nak adott te ret, a Fes tô mû hely és a szín -
pad alat ti tér já ték tér ré avan zsált (a Va dász je le ne tek
Al só-Ba joror szág ból és a Ha zafit ne künk! elôadá sok -
ban), to váb bá Al föl di több elôadá sá ban ta pasz tal -
hat tuk a szín pad és a né zô tér fel for ga tó hasz ná la -
tát (Oresz tész, Ham let), me lyek mind olyan dön tés -
nek bi zo nyul tak, me lyek átala kí tot ták a Nem ze ti
Szín ház ról (mint épü let rôl) va ló gon dol ko dást.

A 2007-es pá lyá za ti el já rás kö rü li ano má liák14

és az érin tet tek po li ti kai tar tal mú nyi lat ko za tai je -
lez ték a Nem ze ti Szín ház kö rül kiala kult kiéle zett
lég kört. Az át po li ti zá ló dott struk tú rát15 mu tat ja,
hogy a nyer tes pá lyá zó, Al föl di Ró bert a so rok sá ri
úti új Nem ze ti Szín ház hat éves fennál lá sa alatt,
2008-ban a teát rum ötö dik el nök-ve zér igaz ga tó ja
lett. Pá lyá za tá ban a nem ze ti szín ház le het sé ges 21.
szá za di meg ha tá ro zá sá val in no va tív mó don csat la -
ko zik a dis kur zus hoz, hi szen hang sú lyo san el ha -
tá ro ló dik a „né mi leg ro man ti kus »nem ze ti szín házi

17 Ér tel me zé sem ben az al ter na tív jel zô nem pusz tán struk tu rá lis és finan ci á lis kü lönb sé get je löl, ha nem esz té ti kai ka te gó -
ria, mely a szín há zi al ko tás sa já tos sá gai ban mu tat ko zik meg.

18 Hu di Lász ló – Im re Zol tán, Pá lyá zat a Nem ze ti Szín ház ve zér igaz ga tói poszt já ra. In: Szín ház. Mel lék let, 2008/4.
19 Gás pár Má té – Schil ling Ár pád le ve le a Nem ze ti Szín ház ve zér igaz ga tói poszt ját bí rá ló bi zott ság nak: http://www.kon tex -

tus. hu/hir ve ro/szin_10_02.html. Le töl tés ide je: 2013. au gusz tus 2.
10 Lásd a Szín ház fo lyó irat 2008/3–6. szá mait.
11 Pél dául a Mer lin Szín ház ban szer ve zett kon fe ren cián fel szó lalt töb bek kö zött Ke ré nyi Im re, Ba bar czy Lász ló, Jor dán Ta -

más, Ruszt Jó zsef. A meg szer kesz tett kiadá sát lásd: Szín ház, 1995/5.
12 For rás: http://www.nef mi. gov. hu/le tolt/mi nisz/ala pi to_okirat/nem ze ti_szin haz_ala pi to_090203.pdf. Le töl tés ide je: 2013.

au gusz tus 2.
13 Gyôrffy Iván: A vi tá kat je len tô desz kák. In: Moz gó Vi lág, 1999/8, 37–47.
14 A fel hí vás ra beér ke zô négy pá lyá zat kö zül ket tô, Ba li kó Ta má sé és Szûcs Mik ló sé, hiá nyo san ke rült a Mi nisz té rium elé.

A hi va tal fény má so lá si hi bá ra hi vat ko zott, a fe le lôst fe gyel mi vel bün tet ték. Hil ler Ist ván a tel jes anya got át te kint ve sem
mó do sí tot ta ere de ti ja vas la tát.

15 A túl zott po li ti kai be fo lyá solt sá got egy részt a min den ko ri po li ti ka ha tal mi tö rek vé sei idé zik elô, más részt a szín ház ki -
szol gál ta tott a fenn tar tó ja – a Nem ze ti Szín ház ese té ben az ál lam – el vá rá sai nak. A ma gyar szín ház po li ti kai és po li ti kus
vo nat ko zá sai ról lásd Krics fa lu si Beat rix: Rep re zen tá ció – esz té ti ka – po li ti ka. Avagy miért nem po li ti kus a ma gyar szín -
ház? In: Al föld, 2011/8, 81–93.

16 Al föl di Ró bert: Pá lyá zat a Nem ze ti Szín ház ve zér igaz ga tói poszt já ra. For rás: http://www.nem ze ti szin haz. hu/dy na mic/Al -
fol di_Ro bert_pa lya za ta.pdf., 3. Le töl tés ide je: 2013. au gusz tus 2.

17 Uo., 4.
18 A POSZT-dí ja zot ta kat lásd http://szin haz.b log. hu/2011/06/18/poszt_2011_nyer te sek_di ja zot tak. Le töl tés ide je: 2013.

au gusz tus 2. A 2011-es Szí ni kri ti ku sok Dí ja nyer te sei: http://szin haz. hu/szin ha zi- hi rek/42161-szi ni kri ti ku sok- di ja-2011 -
ok -a- nyer te sek. Le töl tés ide je: 2013. au gusz tus 2.

19 A Nem ze ti Szín ház hon lap ján Tár su lat cí men a szín ház szí nész gár dá ját mu tat ják be, így elem zé sem ben a tár su lat ki fe -
je zés alatt – át vé ve a szín ház szó hasz ná la tát – a szí né szek cso port ját ér tem.

20 Nem zet Szí né szei a tár su la ti ta gok kö zül: Bod ro gi Gyu la, Mol nár Pi ros ka, Tö rô csik Ma ri – és ko ráb ban Ga ras De zsô.
21 2010-ben megala kult szom bat he lyi Weö res Sán dor Szín ház élé re Jor dán Ta más ke rült, aki ma gá val vitt több szí nészt a
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az fe jez te ki, hogy a ren de zés bôl kö vet ke zô já ték -
nyel vet az adott elôadás ban egy sé ge sen ma gu ké vá
tet ték az szí né szek, nem vol tak túl ját szott ka rak te -
rek, egyé nies ke dé sek. A szí né szi ka rak ter és a sze -
re pek re lá ció já nak fo lya ma tos átér tel me zé se Al föl -
di Ró bert és a meg hí vott ren de zôk el té rô szín ház -
fel fo gá sá ból, il let ve az új tár su la ti ta gok el té rô já ték -
stí lu sá ból kö vet ke zett. A ko ráb ban bi zo nyos
sze rep kör höz kö tött szí né szek a meg szo kot tól el té -
rô felada to kat is kap tak, megújít va egy-egy szerep
kon ven cio ná lis ol va sa tát. Stohl And rás al ka tá nak
meg fe le lôen több nyi re harsány és do mi náns
férfiakat ala kí tott (Ku ko ri ca Jan csi, il let ve az Úri mu -
ri Csörg heô Csu li ja), ugyanak kor a kö zös ség ál tal
meg ve tett ho mo sze xuá lis alak ként lát hat tuk a Va -
dász je le ne tek Al só-Ba joror szág ból cí mû elôadás ban.
Pá lyá ját vé gig kí sé rô drá mai ka rak te rek után Tö rô -
csik Ma ri hu mo ros figu ra volt Ha lál asszo nya ként
a Rá ba Ro land ren dez te Mein Kampf ban, me lyért
2010-ben el nyer te a leg jobb szí nész nô nek já ró Szí -
ni kri ti ku sok Dí ját. Pé ter fy Bo ri a ha gyo má nyo san
me leg szí vû nek és kis lá nyos nak értel me zett Iri nát
aka ra tos nak és sze szé lyes nek mu tat ta a Há rom nô -
vér ben. Lu ci fer (Az em ber tra gé diá ja) és Corn wall
(Lear ki rály) ala kí tá sai után az Egy szer élünk…
elôadás ban Al föl di Ró bert (Stohl And rást vált va)
tisz te le tes ként je lent meg a szín pa don, míg Nagy
Ma ri tö ré keny, ap ró al ka tá val Jan csi mos to há ja (Egy -
szer élünk…) és a Szí nész nô (Ham let) sze re pek mel -
lett hó dí tó dí vát ját szott a Ma gyar ün nep ben. A nem
meg szo kott sze rep osz tá sok ak ti vi zál ták a né zôi
figyel met azál tal, hogy fe lül vizs gá lás ra kész tet ték a
szí nésszel kap cso la tos be ska tu lyá zó gon dol ko dá su -
kat, egyút tal az elôadó kat is fo lya ma tos nyi tott ság -
ra ösz tö nöz te, hi szen pá lyá juk megúju lá sá nak, já -
ték mód juk vál to zá sá nak le he tô sé ge rej lett ben ne,
vé gül a tár su la ti hie rar chiát is fo lya ma to san új ra -
defini ál ta, ami kor a ko ráb ban kiala kult ka rak ter szí -
né szi stá tusszal el len té tes szí nész vá lasz tás tör tént.

Tu laj don kép pen ne vez het nénk Al föl di szín há -
zát szí nész köz pon tú ren de zôi szín ház nak,28 mi -
sze rint a kon cep ciót és já ték nyel vet meg ha tá ro zó
erôs ren de zôi el gon do lás nak meg fe lel ve a szí né szi
já ték ad ta az elôadá sok alap ját. Hang sú lyoz nunk
kell azon ban, hogy a mû vész szín há zak ten den ciá -

já val el len tét ben Al föl di szín há zi gya kor lat nak nem
volt cél ja az is ko lá vá ala ku lás, hi szen ér ték ként hir -
det te a sok fé le sé get és a nyi tott sá got.

A re per toár kép zés sa já tos sá gai

va don ként 28–33 elôadás sze re pelt a Nem zeti
Szín ház re per toár ján, mely ki fe je zet ten szé les,
nép szín há zas mû sor kí ná lat nak szá mí tott a ma -

gyar szín há zak so rá ban.29 A szín há zi in téz mé nyek
min den ko ri cél ja, hogy olyan pro duk ció kat kínáljon,
me lyek re ke res let van, ezért a mû sor kí ná lat összes
da rab ját nem tud juk egy sé ges (esz té ti kai és tár sa -
dal mi) szem pont rend szer sze rint ér tel mez ni, mert
ab ban egy szer re mu tat ko zik meg a pub li kum igé -
nyét ki szol gá ló szán dék és a mû vé szi am bí ció.
A Nem ze ti Szín ház be mu ta tóit kö ve tô né hány hó -
nap után az elôadá sok ha vi egy szer-két szer tud ták
fel töl te ni a né zô te ret, ugyanak kor vol tak si ker szé -
riák: Al föl di Ró bert az utol só éva dig mû so ron tar -
tott Jor dán Ta más igaz ga tá sa alatt be mu ta tott öt da -
ra bot.30 Az Al föl di-kor szak ban be mu ta tott elôadá -
sok kö zül pe dig A je get (2009) és az Úri mu rit
(2010) ját szot ták a leg na gyobb szé riá ban.

Al föl di Ró bert mû sor po li ti ká ját vizs gál va négy
mar káns ten den cia kör vo na la zó dik. Egy részt a szín -
ház kiemelt (nem ze ti/ál la mi) sze re pé bôl kö vet ke -
zôen ar ra tö re ke dett Al föl di, hogy klasszi kus mû -
vek – egyút tal kö te le zô iro dal mi ol vas má nyok –
sze re pel je nek a mû sor kí ná lat ban, ugyanak kor erôs
ren de zôi ér tel me zés sel, ak tua li zál va ját szot ták ôket.
Más részt a re per toár ban egy re na gyobb tért nyer -
tek a kortárs, il let ve rit kán ját szott da ra bok, mellyel
az igaz ga tó és dra ma turg jai (Vö rös Ró bert, Per czel
Eni kô és Keszt he lyi Kin ga) a ma gyar szín há zi kí -
ná lat sze gény sé ge el le né ben fog lal tak ál lást. Az eu -
ro at lan ti drá ma ká non szö ve gei bôl – igaz, mintegy
20–30 éves ké sés sel – szín pad ra ál lí tot tak pél dául
Kush ner-, Bo tho Strauss- és Sperr- da ra bo kat. Kor -
társ ma gyar szer zôk kö zül Té rey Já nos, a Mo há csi
test vé rek, il let ve Zá va da Pál és Esz ter há zy Pé ter szö -
ve geit tûz ték mû sor ra, me lyek kö zül az utób bi ket -
tô a szín ház ál tal meg hir de tett drá ma pá lyá zat ra ké -
szült. To váb bá az új tár su la ti ta gok nak kö szön he -
tôen a be mu ta tók kö zül egy re több lett a ze nés mû -
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volt Al föl di ren de zé sei re, hogy a klasszi ku so kat a fia -
ta labb ta gok kal (el sô sor ban Bánk bán – ju nior, Ár -
mány és sze re lem, Az em ber tra gé diá ja), míg a kortárs
da ra bo kat a ru ti nos szí né szei vel ál lí tot ta szín padra.

A tár su lat fiata lí tá sá nak leg fon to sabb kö vet kez -
mé nye a Nem ze ti Szín ház tra dí ció já nak megújí tá sa
volt. Mi vel az új ta gok több sé ge a Nem ze ti Szín ház -
ban kezd te a pá lyá ját, a klasszi kus da ra bok szín re -
vi te lé nél a fô sze rep lô-vá lasz tá so kat nem a nép sze rû -
ség ha tá roz ta meg, ha nem a ren de zôi szán dék nak
meg fe le lô szí né szi ka rak ter és tu dás. En nek legek la -
tán sabb pél dá ja a Bánk bán – ju nior volt, mely a címé -
ben is je lez te a klasszi kus drá ma já ték ha gyo má nyá -
nak új ra gon do lá sát. A tár su lat fiata lí tá sá hoz kap cso -
ló dó má sik je len ség, hogy az elôadá sok tö meg je le -
ne tei ben (a Szent Jo han nát ki vé ve) nem sta tisz tá kat,
ha nem a tár su lat tag jait lép tet ték szín re (lásd Az em -
ber tra gé diá ja, Egy szer élünk…), mellyel aláás ták a
szí né szi stá tusz meg me re ve dé sét és a kis és nagy sze -
re pek op po zí ció ját. Ugyanak kor nem sza bad meg -
fe led kez nünk ar ról a tény rôl, hogy a leg több fô sze -
re pet to vább ra is Al föl di két kortársa, Stohl And rás
(Já nos vi téz I., Va dász je le ne tek…, Úri mu ri, Me phi sto)
és Lász ló Zsolt (Tartuffe, A park, Je re mi ás avagy Is ten
hi de ge, Ha zafit ne künk!, Bá nya vi rág) játsz hat ta.

A Nem ze ti Szín ház re per toár ját be fo lyá sol ta,
hogy az új ta gok több sé ge22 már ze nés kép zett séggel
is ren del ke zett, ami a ren de zé sek mód já ra is ha tást
gya ko rolt. A mû sor ze nés mû fa jú nak meg je lölt
elôadá sain kí vül (Já nos vi téz, Úri mu ri, Jó es tét nyár,
jó es tét sze re lem, Egy szer élünk…, Ma gyar ün nep)
egy re több – akár klasszi kus – da rab ban ka pott szere -
pet az ének lés és a szí né szek ál tal meg szó lal ta tott
ze ne (Bánk bán – ju nior és Az em ber tra gé diá ja). Ezzel
a Nem ze ti Szín ház csat la ko zott egy új ke le tû trend -
hez: ti. fo lya ma to san nö vek szik a ze nés, il let ve élô -
ze né vel kí sért elôadá sok szá ma a ma gyaror szá gi
szín há zak mû so rán, mely nek leg fôbb cél ja, hogy
mi nél szé le sebb pub li kum igé nyét szol gál ják.23

Míg Jor dán Ta más a re per toár szint jén, ad dig
Al föl di Ró bert el sô sor ban a tár su lat szem pont já ból

nyi tott az al ter na tív szín ház fe lé. Olyan al ko tó kat
hí vott a Nem ze ti Szín ház ba (Ger gye Krisz tiánt és a
felosz la tott Kré ta kör Szín ház tag jait), akik a nem -
ze tis mû kö dé sük mel lett to vább ra is sze re pel tek
füg get len pro duk ciók ban is, sôt a szí né szek kö zül
egy re töb ben ját szot tak al ter na tív elôadá sok ban is.
Ezek a ta gok a rea lis ta já ték nyelv tôl el té rô esz té ti -
kát sa já tí tot tak el: nem csak a Nem ze ti Szín ház sa -
ját já nak te kint he tô lo go cent ri kus szín ház, ha nem
a je len lét szín há zá nak24 üze mi tit kait is is mer ték.
A dra ma ti kus szín ház25 al ter na tí vá já nak te kint he -
tô szín ház fel fo gás in teg rá lá sa a Nem ze ti Szín ház
ha gyo má nyá ba csak hosszú idô alatt va ló sul ha tott
vol na meg, bár az utol só évad ban be mu ta tott, Bodó
Vik tor ren dez te So ci al Er ror! ezt az irányt je lez te.

Al föl di Ró bert több olyan szí nészt hí vott a Nem -
ze ti be, akik nek tár su la ta meg szû nô ben volt, vagy
mél tat lan hely zet be ke rül tek ko ráb bi szín há zuk -
ban. A Kré ta kör Szín ház 2008-as átala ku lá sa után
Al föl di Ró bert azon nal szer zôd tet te a (kül föl di) dí -
jak kal elis mert, fo lya ma to san kép zett Pé terf fy Bo -
rit és Rá ba Ro lan dot, a 2011/2012-es évad tól pe -
dig Nagy Zsol tot. Zna me nák Ist vánt az után hív ta
meg Al föl di, hogy Ka pos vá rott az egy éves át me ne -
ti igaz ga tói és fô ren de zôi stá tu szát kö ve tôen mél -
tány ta lan po zí ció ba ke rült Schwaj da György új
igaz ga tó ve ze té se alatt.26 Gás pár Sán dor Dör ner
György ki ne ve zé se után fel bon tot ta szer zô dé sét az
Új Szín ház zal, a 2012/2013-as évad ban már ô is a
tár su lat tag ja volt. Az igaz ga tó ezen dön té sei vál lal -
tan po li ti ku sak vol tak: míg az utób bi két szer zô de -
tés po li ti kai ál lás fog la lás ként is ér tel mez he tô, ad -
dig a Kré ta kör Szín ház tag jai val, ki fe je zet ten A jég
elôadá suk mû sor ba eme lé sé vel, a szín ház po li ti -
kus sá gá val is mer tet te meg a Nem ze ti Szín há zat.27

A tár su lat kie gyen sú lyo zott össze té te lét mu tat ta,
hogy a szí né szek egyi ke sem volt kény szer pá lyá ra,
hát tér be szo rít va. Fo lya ma to san kap tak ki sebb és
na gyobb sze re pe ket is, mely fog lal koz ta tott ság mu -
tat ta, hogy nem (vagy mi ni má lis) volt a fe les le ges
tag. Az en semb le já té kon ala pu ló tár su la ti jel le get

22 Al föl di ki lenc szí nészt szer zôd te tett a Film- és Szín mû vé sze ti Egye tem fris sen vég zett osz tá lyai ból.
23 Ha son ló je len sé get figyel he tünk meg a ha gyo má nyo san mû vész szín ház nak te kin tett Ka to na Jó zsef Szín ház mû so rán (A hôs

és a cso ko lá dé ka to na; Wo y zeck; Vi rá gos Ma gyaror szág; Mu sik, Mu sikk, Mu si que). Ezek kí sér le ti jel le gû elôadá sok ab ból a
szem pont ból, hogy a szín ház kis re a li sta ha gyo má nyá tól el tér nek, és a Ka to na tár su la ti össze té te le sem a ze nés pro duk -
ciók hoz lett kiala kít va.

24 A je len lét szín há zá nak fo gal mát Der ri da ér tel me zé se sze rint hasz ná lom, lásd: Jac qu es Der ri da: A ke gyet len ség szín há za
és a rep re zen tá ció be zá ró dá sa. In: Gon do lat-jel, 1994/1–2., 3–17.

25 Hans- Thies Leh mann: Posztd ra ma ti kus szín ház. Ba las si Kiadó, 2009.
26 Mé ne si Gá bor: A szín ház nak bá tor nak kell len nie. In ter jú Zna me nák Ist ván nal. In: Szín ház, 2011/12., 25–29.
27 Po li ti ka és szín ház kap cso la tá ról, Schil ling Ár pád ren de zé sei nek és A jég ér tel me zé sé rôl lásd Kiss Gab riel la: i.m.

28 A ren de zôi szín ház fo gal má val kap cso la to san vö. Ké ke si Kun Ár pád: A ren de zés szín há za. Osiris, Bu da pest, 2007, 7–12.
29 Egye dül a két szín há zi épü le tet ma gá ban fog la ló Víg szín ház mu tat eh hez a nagy ság rend hez kö ze lí tô szá mot.
30 Ezek a kö vet ke zô elôadá sok: Mad ho u se The at re Com pany: The Comp le te Works of Wil liam Shakes peare (abrid ged) (ere de -

ti be mu ta tó: 2001); Val ló Pé ter: Hold bé li csó na kos (2003); Ba li kó Ta más: Ti zen két dü hös em ber (2006); Al föl di Ró bert:
Tartuffe (2006); Bé res At ti la: Vesz teg zár a Grand Ho tel ben (2007).
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A 2009/2010-es évad ban be mu ta tott da ra bok
mu tat ták a leg vál to za to sabb ké pet. A már Al föl di
Ró bert ve ze té se elôtt re per toá ron lé vô da ra bok le -
vé te lét pót lan dó if jú sá gi elôadást (Al má si- Tóth
And rás: Ber zsi án és Di de ki), ze nés fel dol go zás ban
klasszi kus drá má kat (Be ze ré di Zol tán: Úri mu ri, Al -
föl di Ró bert: Ár mány és sze re lem és Bánk bán – ju -
nior) és kortárs da ra bo kat ka rak te res ren de zôi for -
ma nyelv vel (Rá ba Ro land: Pá nik és Mein Kampf, Al -
föl di Ró bert: Va dász je le ne tek Al só-Ba joror szág ból)
tû zött mû sor ra a szín ház. A be mu ta tott da ra bok
ha tá sá ra a re per toár ze nés mû fa jú elôadá sai nak ará -
nya je len tô sen meg nôtt. A több sé gé ben kez dô szí -
né szek ál tal ját szott elôadá sok (Bánk bán – ju nior,
Mein Kampf) pe dig ki fe je zet ten a kö zön ség fiata -
labb, kortárs szín há zi for mák ra nyi tot tabb ré te gét
cé loz ta. Eb ben az évad ban Rá ba Ro land sze mé lyé -
ben be mu tat ko zott egy új – bár a ti tu lus nem hasz -
ná la tos – há zi szí nész-ren de zô, il let ve Al föl di Ró -
bert dí jak kal, kül föl di meg hí vá sok kal elis mert Va -
dász je le ne tek… ren de zé sé vel a Nem ze ti Szín ház egy
újabb te rét (Fes tô mû hely) hasz nál ta elôadó-mû vé -
sze ti cé lok ra, mely dön té sé vel al ter na tí vát mu ta tott
a teát rum nagy szín pa dá nak Guck ka sten büh ne jel -
le gé vel szem ben.

Míg a töb bi évad ban a be mu ta tók kö zül ket tô
volt ma gyar da rab, ad dig a 2010/2011-es évad -
ban meg for dult az arány: a nyolc új elôadás kö -
zül hat ma gyar szer zô szö ve gén ala pult. A szín -
ház a sze zont a „kortárs ma gyar drá ma” éva dá nak
hir det te meg. A meg fo gal ma zott jel le get olyan
(ôs)be mu ta tók biz to sí tot ták, mint a Tíz pa ran cso -
lat meg hí vá sos drá ma pá lyá zat két nyer tes mû ve:
Zá va da Pál Ma gyar ün nep és Es ter há zy Pé ter Én
va gyok a Te cí mû da rab jai, egy Té rey Já nos-drá -
ma (Je re mi ás avagy az Is ten hi de ge), il let ve a Mo -
há csi test vé rek ál tal a Nem ze ti Szín ház tár su la tá -
val lét re ho zott Egy szer élünk avagy a ten ger azon -
túl tû nik a sem mi ség be cí mû elôadás. Ezen kí vül
be mu tat ták Rá ba Ro land ren de zé sé ben a Jó es tét
nyár, jó es tét sze re lem ze nés drá mát, Al föl di Ró -
bert – a Bánk bán – ju nior hoz ha son ló ren de zôi
kon cep ció val, de im má ron nagy szín pa don – szín -
re vit te Az em ber tra gé diá ját, a vi lág iro dal mat pe -
dig Ger gye Krisz tián Kvar tett és And rei Ser ban Há -
rom nô vér elôadá sa kép vi sel te.

Al föl di Já nos vi téz ren de zé sé vel fel lob bant heves
po li ti kai dis kur zus foly ta tó dott eb ben az évad ban

is. Bí rá lat ér te a klasszi ku sok ren de zé si mód ját (Az
em ber tra gé diá ja), a kortárs da ra bok szó ki mon dá -
sát és múl tá brá zo lá sát (el sô sor ban a Ma gyar ün ne -
pet és az igaz ga tó nyi lat ko za tai alap ján az öt év leg -
fon to sabb elôadá sá nak tar tott Egy szer élün ket), de
dur va el lenál lást vál tott ki Al föl di azon szán dé ka
is, hogy de cem ber el se jé re a ro mán nem ze ti ün nep
ren dez vé nyé re bér be akar ta ad ni a szín há zat. A szél -
sô sé ges po li ti kai meg nyil vá nu lá sok ha tá sá ra szer -
ve zett el len tün te té sen a Szín há zi Kri ti ku sok Cé he
is meg je lent, biz to sít va Al föl di Ró ber tet tá mo ga tá -
suk ról. Eb ben a kon tex tus ban ár nyal tabb je len tést
kap a 2011-es POSZT -os dí je sô, il let ve a Szí ni kri -
ti ku sok Dí ja elis me ré sek.36

A 2011/2012-es évad a – kortárs éva dot
látszólag el len pon to zó – „klasszi kus” cím két kap -
ta. Shakes peare, Mo lière, G. B. Shaw, John Os bor -
ne da ra bok és Ul rich Hub Les sing-átira ta mel lett
két újabb ma gyar szer zô ke rült a szín ház re per -
toár já ra: Bró dy Sán dor és Sü tô And rás. Azon ban
az elôadá sok mindegyi ke olyan kér dé se ket fe sze -
ge tett, mely ak tuá lis volt a je len kö zön sé gé nek, il -
let ve több nyi re (Zna me nák és No vák ren de zé sét
ki vé ve) kortárs kör nye zet be ágyaz va mu tat ta be a
dra ma ti kus szö ve get. A ren de zôi megol dá sok alap -
ján a da ra bo kat ér tel mez het tük a ha tal mi har cok
és az egyé ni út ke re sé sek szín re vi te lé nek, mint Al -
föl di Ró bert Ham let és Szent Jo han na ren de zé se,
mely hez csat la ko zott No vák Esz ter A ta ní tó nô cí -
mû elôadá sa. Utób bi ket tô da rab azo nos te ma ti -
ká ra épült: ho gyan sem mi sí ti meg a férfiak ál tal
bir to kolt ha ta lom a nôi hi tet és tö rek vé se ket. A hit
és az igaz ság ke re sés ak tuá lis prob lé má ja volt a kap -
cso ló dás pont a Szent Jo han na és a Zna me nák Ist -
ván ren dez te Egy ló csi szár vi rág va sár nap ja elôadá -
sok kö zött.

A 2012/2013-as évad ban az együtt mû kö dés ben
lét re ho zott elôadá sok do mi nál tak: a Kô sze gi Vár -
szín ház zal kö zö sen be mu ta tott Ger gye Krisz tián:
Egy el sur ra nó pat kány; a du naúj vá ro si Bar tók Ka -
ma ra szín ház és Mû vé sze tek há zá val megal ko tott,
Se bes tyén Aba ren dez te Bá nya vi rág; a Co mé die de
Ca en nel együtt mû köd ve Je an Lam bert- Wild ci -
gány me sén ala pu ló elôadá sa; a Szput nyik Ha jó zá -
si Tár sa ság szí né szei vel ját szott Bo dó Vik tor: Az
utol só em ber Eu ró pá ban; il let ve a gyô ri Vas ka kas
Báb szín ház mû vé sze ti ve ze tô je, Ten gely Gá bor ál -
tal ren de zett Cson gor és Tün de. A szín ház ban si ker -
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fa jú, il let ve élô ze né vel kí sért elôadás, mely a mû -
fa ji sok szí nû sé get és a szé les kö zön ség ré teg igé nyeit
szol gál ta. Vé gül, ha vé gig néz zük az utób bi öt év -
ben Al föl di hí vá sá ra a Nem ze ti Szín ház nál ren de -
zô mû vé szek ne vét, ak kor meg le pô mó don több
azo nos sá got (Go thár Pé ter, Val ló Pé ter, Mo há csi Já -
nos, No vák Esz ter, Zsó tér Sán dor) ta lá lunk Jor dán
Ta más ren de zôi nek név so rá val, holott a két igaz -
ga tó kü lön bö zô Nem ze ti Szín ház-kon cep ciót ér vé -
nye sí tett. Az Al föl di ve zet te teát rum re per toár ján
el té rô szín ház esz té ti kát és for ma nyel vet mû köd te -
tô ren de zôk elôadá sai sze re pel tek, me lyek más és
más kö zön ség ré te get szó lí tot tak meg, azon ban min -
den da rab vá lasz tás a ve ze tô ség kö vet ke ze tes, tár -
sa da lom orien tált szín ház po li ti ká já ból fa kadt.

Al föl di Ró bert pro vo ka tív gesz tus sal in dí tot ta a
Nem ze ti Szín ház be li igaz ga tói te vé keny sé gét: mû -
sor ra tûz te A je get, me lyet Mund ru czó Kor nél 2006-
ban a Tra fó ban mu ta tott be a Kré ta kör Szín ház tag -
jai val. A füg get len, al ter na tív kö zeg ben lét re jö vô
pro duk ció be ke rü lé se az or szág el sô szá mú, kiemelt
po li ti kai figyel met ka pó szín há zi in téz mé nyé nek
mû so rá ba ha tá ro zot tan je lez te azt a szán dé kot,
hogy a teát rum ka pui meg nyíl nak a kí sér le ti mû -
vé szet szá má ra.31 A jég be vál tot ta a hoz zá fû zött re -
mé nye ket, egyi ke lett a kül föl di fesz ti vá lok ra leg -
több ször meg hí vott elôadá sok nak, dí ja kat nyert el,
és egé szen az igaz ga tó vál tá sig ha vi rend sze res ség -
gel sze re pelt a mû sor ban, ami egy szer re je lez te a
szak ma elis me ré sét és a szín ház né zôi nek igé nyét
a nem kon ven cio ná lis szín ház iránt.32

A 2008/2009-es évad ban a Mund ru czó- ren de -
zés után Jor dán Ta más ve ze té se alatt már a Nem -
ze ti Szín ház nak ren de zô Val ló Pé te ren (Atá lia) és
Zsó tér Sán dor ron (Vassza Zse lez no va / A ki vé tel és a
sza bály) kí vül Al föl di Ró bert Dö mö tör And rást (Po -
ko li disz nó tor) és Ba lázs Zol tánt (Amalfi her ceg nô)
hív ta a tár su la tá hoz, azon ban a (né zôk szem pont -
já ból) kí sér le ti jel le gû ren de zé se ket gyor san le vet -
ték a szín ház mû so rá ról. Zsó tér a test és a gesz tus
je len té ses sé gét alak za tok ba szer ve zô for ma ká non -
ja off nak33 bi zo nyult a Nem ze ti Szín ház ban,

Reményik Zsig mond Po ko li disz nó tor da rab já nak
prob le ma ti kus sá gát Dö mö tör kon cep ció ja sem tud -
ta felol da ni, Ba lázs Zol tán Amalfi her ceg nô ren de zé -
se pe dig plá gium bot rány ba ke ve re dett. Az elôadá -
sok lá to ga tott ság hiány miatt már az évad ban le ke -
rül tek a re per toár ról, azon ban ilyen egyér tel mû
(nem esz té ti kai ér vé nyû, ha nem pia ci szem pon tú)
bu kás ezt kö ve tôen több ször nem for dult elô Al -
föl di Ró bert ve ze té se alatt. A lát vá nyos bu ká sok el -
le né re az évad vé géig el ké szí tett fel mé rés ben az ol -
vas ha tó, hogy a meg hir de tett elôadá sok lá to ga tott -
sá ga meg kö ze lí tet te a száz szá za lé kot, a Nem ze ti
Szín ház ré gi kö zön sé ge nem pár tolt el a megúju ló
mû sor terv is me re té ben, és a lá to ga tók 25%-a val -
lot ta ma gát diák nak, mely lé nye ges fiata lo dást je -
lez a szín ház kö zön sé gé nek össze té te lé ben.34

A meg hí vott ren de zôk kel lét re ho zott pro duk -
ció kon túl Al föl di há rom da ra bot ren de zett az évad -
ban, me lyek kel fel vá zol ta a Nem ze ti Szín ház mû -
sor-megújí tá sá nak le het sé ges irá nyait. A két volt
Kré ta kör Szín ház-tag fô sze rep lé sé vel egy rit kán ját -
szott klasszi kust, Eu ri pi dész Oresz té szét vá lasz tot -
ta el sô, prog ram adó ren de zé séül, mely ben meg vál -
toz tat ta a nagy szín pad ját szó he lyé nek és né zô té ré -
nek ha gyo má nyo san rög zí tett vi szo nyát, és a ré gi
és az új tár su la ti ta gok sze re pel te té sé vel el té rô já -
ték mó do kat in teg rált az elôadás ba. Az el sô évad -
ban a Já nos vi téz zel kez dôd tek el az Al föl di Ró ber -
tet (és szín há zát) érô heves po li ti kai tá ma dá sok,
me lyek a klasszi kus da ra bok átér tel me zé sét, azaz
kortárs je len be he lye zé sét érin tet ték. A kiala kult
dis kur zu son túl a mi se -en-scène két as pek tu sa
miatt vált ek la táns pél dá já vá a Nem ze ti Szín ház
mû so rá nak: Al föl di a tár su lat ket tôs jel le gét ki hasz -
nál va, két sze rep osz tás ban vit te szín re az ope ret -
tet: sztá rok kal és új, fiatal ta gok kal, il let ve a há rom
fel vo nás ren de zôi megol dá sai, el sô sor ban vi zuá lis
tru vá jai – plu ra lis ta szín ház ként – kü lön bö zô szín -
ház tör té ne ti ha gyo má nyok hoz kap cso lód tak. Az
éva dot pe dig Strauss kortárs né met drá ma író 1983-
ban írt A park cí mû da rab já nak ma gyaror szá gi ôs -
be mu ta tó já val zár ta a szín ház.35

31 Az elôadás elem zé sé rôl lásd Kiss Gab riel la: i.m.
32 Meg kell je gyez nünk, hogy a kö zön ség ér dek lô dé se an nak is szól ha tott, hogy a 2008-ban felosz lott Kré ta kör Szín ház pro -

duk ciói kö zül 2013-ban már csak ket tô elôadás volt lát ha tó (Ham let.ws, A jég).
33 Ják fal vi Mag dol na a 2002/2003-as évad Zsó tér- ren de zé seit ele mez ve ve ze ti be az in (le zárt, elis mert, dí ja zott) és az off ka -

te gó riá kat. Lásd Ják fal vi Mag dol na: Zsó tér in és off. In: Szín ház, 2003/10., 29–35.
34 For rás: http://www.nem ze ti szin haz. hu/dy na mic/nem ze ti_saj to09_10_view.pdf. Le töl tés ide je: 2013. au gusz tus 2.
35 Szi ko ra Já nos a Zág rá bi Nem ze ti Szín ház nak meg ren dez te a da ra bot, me lyet a bu da pes ti kö zön ség 2008. no vem ber 30-

án lát ha tott a Víg szín ház ban. 36 Bô veb ben lásd 18-as láb jegy zet.
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nak har ma da 26 és 38 év kö zöt ti és ne gye de 14–25
éves volt, mely jól mu tat ta, hogy a szín ház fiata lo -
kat cél zó te vé keny sé ge ha té kony volt.

A 2012-es igaz ga tói pá lyá zat erô sí té sé re el ké szí -
tett fel mé ré sek még nem mu tat ták az igaz ga tó-, a
tár su lat- és a re per toár vál tás hí re kö vet kez té ben
kiala kult lá to ga tói döm pin get. Azon ban a jegy pénz -
tá rak elôtt kí gyó zó so rok és a hosszú vas tap sok

ugyanúgy a szín há zi em lé ke zet ré szé vé vál tak, mint
az öt év alatt meg szü le tett kiemel ke dô elôadá sok
és a leg több díj jal elis mert tag gal ren del ke zô tár su -
lat. Az öt évad szín ház tör té ne ti fel dol go zá sa el kez -
dô dött, a szep tem ber ben meg je le nô Csá ki Ju dit-
kö tet vagy az ép pen fu tó dok to ri ku ta tá sok mind
azt mu tat ják, hogy a té ma át te kin tô szak mai fel dol -
go zá sa még csak most kez dô dik el.
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rel ren de zô elis mert mû vé szek, úgy mint And rei
Ser ban (An gya lok Ame ri ká ban), Go thár Pé ter (Am -
phit ry on) és Mo há csi Já nos (A ve len cei kal már) is
vissza tér tek egy-egy elôadás ere jéig a Nem ze ti be,
to váb bá az igaz ga tó is jegy zett ket tô da ra bot (Si rály
és Me phi sto) az utol só évad ban.

A ve zér igaz ga tói pá lyá zat kiírá sát és ered mé nyét
fe szült vá ra ko zás jel le mez te. A nyár fo lya mán kiér -
té kelt kö zön ség fel mé rés ered mé nyeit és a né zôi sta -
tisz ti ká kat fel hasz nál va – rit ka ala pos ság gal és ter -
je de lem ben – ké szült el Al föl di és stáb ja pá lyá za -
ta. A kiéle zett hely zet ben a fo ko zott figye lem nek
kö szön he tôen a Nem ze ti Szín ház túl nôtt ha gyo má -
nyos szín há zi funk cióin, és szim pa ti zán sok de -
monst rá ció já nak te ré vé vált.

A Nem ze ti Szín ház és kö zön sé ge

z el múlt hatvan év ma gyar szín ház tör té ne tét
te kint ve kiemel ke dô az a faj ta né zôi támoga -
tott  s ág, amely jel le mez te az Al föl di Ró bert ve -

zette Nem ze ti Szín há zat, és egye dül a ka pos vá ri
Csi ky Ger gely Szín ház ’70–80-as évek for du ló ján
mutatott nép sze rû sé gé hez ha son lít ha tó. A Nem ze -
ti kö zönség kö ré nek kiala kí tá sa és ak ti vi zá lá sa
azon ban Al földi és stáb ja tu da to san felépí tett stra -
té giá ján ala pult.

A 2008-as igaz ga tó vál tást kö ve tôen az in téz -
mény új ra defini ált ér ték rend jé hez és cél jai hoz iga -
zod va ala kult át a Nem ze ti Szín ház Gá los Or so lya
ál tal veze tett kom mu ni ká ció ja. Az új lo gó (egy mást
át sze lô kö rök kö zép pont já ban egy nagy, pi ros N
be tû) és szlo gen („Új ér tel met ad.”) ki fe jez te a ve -
ze tô ség ál tal vál lalt ér té ke ket: a nyi tott sá got és a
sok szí nû sé get. A meg vál to zott, fel hasz ná ló ba rát
hon la pon fo lya ma to san fris sü lô hí re ket, elôadá sok -
ra vo nat ko zó in for má ció kat, kri ti ká kat és in ter jú -
kat kö zöl tek. Az in ter ne tes fe lü le ten rek lá moz ták
a prog ra mo kat, egyút tal a do ku men tá ció val be fo -
lyá sol ták a szín ház ról kiala kult köz vé le ményt. 2008
ôszén Al föl di Ró bert mû vé sze ti prog ram já val kap -
cso la tos (fel té te le zett) elôíté le tek kel szem ben imázs-
 kam pány ba kez dett a szín ház: Bu da pest köz te rü -
le tein, BKV jár mû vein meg je le nô pla ká to kon a

„Klasszi kus – Ki mond ta, hogy unal mas?”, il let ve a
„Kor társ – Ki mond ta, hogy ért he tet len?” jel mon -
da tok sze re pel tek a hí vó szó je len té sé vel el len té tes
stí lu sú ké pi meg je le ní tés sel.37

A Nem ze ti Szín ház bô ví tet te azok nak az ese mé -
nyek nek a so rát, amellyel kö ze lebb tud ta hoz ni a
kö zön sé get a teát rum hoz. A Nyílt nap, a ve ze té ses
lá to ga tá sok, a beava tó- és fe lol va só szín há zi ese mé -
nyek, vé gül a kö zön ség ta lál ko zók (Kri ti kus Óra,
Kri ti kus Be ve ze tô) fon tos sze re pet ját szot tak a kö -
zön ség for má lás ban, azon ban a meg szo rí tá sok kö -
vet kez té ben (a szín ház ál la mi tá mo ga tá sa 1,7 mil -
liárd ról 1,14 mil liárd ra csök kent az öt év alatt)38 a
kiegé szí tô, a szín ház re per toár ját és te vé keny sé gét
szí ne sí tô prog ra mok je len tôs mér ték ben vissza szo -
rul tak. Ahogy a 2007-es Nem ze ti Szín ház igaz ga -
tói fel hí vá sá ban és Al föl di Ró bert pá lyá zat ban is
sze re pelt, a szín ház kiemelt figyel met szánt a fiatal
kö zön sé gé nek. A teát rum a mû so ron lé vô if jú sá gi,
il let ve gye rek da ra bo kon (Hold bé li csó na kos, Nát hán
gyer me kei, Az ör dög szek ré nye) túl csa lá di prog ra -
mok kal vár ta az Évad nyi tó Szín há zi Fesz ti vá lon és
Gyer mek na pon (Du na-par ti gyer mek party) az ér -
dek lô dô ket, ráadá sul az igaz ga tó klasszi kus-ren de -
zé seit is le het úgy ér tel mez ni, mint kö zép is ko lá -
sok nak szánt elôadá so kat.

A kö rül te kin tôen felépí tett PR-te vé keny ség,
mely ma gyar szín há zi vi szony lat ban kiemel ke dôen
ak tív volt, az ered mé nyek fel vál la lá sá val és a statisz -
ti kák pub li ká lá sá val a nyi tott sá got hir det te. Minden
évad vé gén, a má jus ban meg tar tott saj tó tá jé koz ta -
tón köz zé tet ték a kö zön ség fel mé rés ered mé nyeit,
il let ve a jegy eladá sok alap ján a szín ház ba lá to ga -
tók szá mát. Ezek bôl az de rült ki, hogy a 2013-as
fo ko zott ér dek lô dés elôtt is a 369 és 400 kö zött
meg tar tott éven kén ti elôadá sok lá to ga tott sá ga 90%
fö löt ti volt,39 az eladott je gyek szá ma 110–120.000,
eb bôl a sza bad bér let-konst ruk ció be ve ze té sé nek
elsô éva dá ban 500 bér le tes, ad dig 2011/2012-es
évad ban már 5600 volt, mely ál lan dó törzs kö zön -
sé get biz to sí tott a szín ház nak. Min den év ben közel
azo nos ered mé nyek szü let tek a lá to ga tók össze té -
te lét il le tôen, mely kie gyen sú lyo zott szín há zi te vé -
keny sé get fel té te lez. A Nem ze ti Szín ház lá to ga tói -

37 A kortárs szó ré gi mó di hát té ren egy sze rû be tû tí pus sal, míg a klasszi kus szó mo dern be tû tí pus sal és szí nes, att rak tív hát -
tér rel sze re pelt a pla ká to kon.

38 A be vé te lek rôl rész le te seb ben lásd Al föl di Ró bert ve zér igaz ga tói pá lyá za tát: http://www.nem ze ti szin haz. hu/pa lya zat/. Le -
töl tés ide je: 2013. au gusz tus 2.

39 A Nem ze ti Szín ház sa ját elôadá sai nak lá to ga tott sá ga a 2011/2012-es évad ban 88,9%-os volt. For rás: http://www.nem ze -
ti szin haz. hu/dy na mic/saj to ta je koz ta to ma jus.pdf. Le töl tés ide je: 2013. au gusz tus 2
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