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Lehetnénk, persze, cinikusak, hasonlóan
azokhoz, akik intézkedésükkel a művelődés, a
kultúra, a nevelés és a művészet „improduktív"
misszionáriusait szükséges rossznak, a társa-
dalmi méhkas mihaszna heréinek nyilvánították.
Mondhatnánk, hogy fél karral is egészen jól lehet
élni. (Egy valaha volt nagy ember, amikor olyas-
mit emlegetett, hogy „ipar nélkül a nemzet...",
mintha nem egészen így gondolta volna. És mi
van a másik fél karral? És hol vagyunk mi az óri-
ástól?) Egyszóval egészen jól meg lehet lenni
drámaközlés, drámaolvasás, sőt drámanézés
nélkül is. Mi szükség van egyáltalán betűre?
Könyvekre, folyóiratokra? Filmekre, hangverse-
nyekre, kiállításokra? Mi szükség van színhá-
zakra?

A drámaíró Max Frisch a hatvanas évekből
származó esszéjében föltette a kérdést: mi tör-
ténne, ha Svájcban valaki úgy döntene, hogy
egyetlen éjszaka alatt bezárják az ország összes
színházát? A válasz: semmi sem történne. Észre
sem vennék. Színházakra ugyanis senkinek
sincs szüksége. Sok velük a macera, még több a
kiadás, bevételt pedig az esetek túlnyomó több-
ségében nem hoznak. Ha bezárnák a színháza-
kat, senkinek sem hiányoznának. Észre sem
vennék.

Frisch keserű negatív utópiája minálunk akko-
riban abszurd képzelgésnek számított, ma vi-
szont föltűnően hasonlít a valóságos helyzetre.
Nagyon közel az idő, amikor színházakat zárnak
majd be, lapokat számolnak föl, mozikat
alakítanak át brókerházzá - és mindez senkinek
sem fog föltűnni. Az sem tűnik föl, hogy a
művészeti intézmények legtöbbje egyelőre még
létezik. Néhány hónapja vészjeleket adtunk le
lapunk anyagi válságáról: különböző nyilvános
fórumokon elmondtuk, hogy ha nem sikerül
hosszabb távon megoldást találnunk a
SZÍNHÁZ Alapítvány finanszírozására, akkor a
folyóirat fönn-maradása kétségessé válik. Azóta
ez a mostani a harmadik számunk, amely
megjelenik, de sokan őszinte csodálkozással
néznek ránk - még barátaink közül is -: „Hát ti
nem szűntetek meg?"

Nincsenek illúzióink. Rajtunk, a szerkesztő-
ség tagjain kívül valószínűleg majdnem mindenki
egészen jól el tudja képzelni, hogy a SZÍNHÁZ
megszűnjék. A színházak is azoknak a legfonto-
sabbak, akik bennük dolgoznak. Mindenki téved,
aki azt hiszi, hogy az emberek majd az utcára
mennek tüntetni, ha nem láthatnak több Shakes-
peare-t vagy Kleistet. Még a Csárdáskirálynőt
sem fogják hiányolni. Az embereknek egészen
más gondjaik vannak, mint a kultúra elvesztését
siratni. Észre sem vesszük, és szép lassan le-

épülünk. Előbb csak nem közöljük a drámákat,
utóbb már nem is nézzük őket. Ha meg nincs mit
nézni a színházban, mert nincs színház, akkor ír-
ni sincs miről - ugye, ez világos. Majd még
visszamászunk a fára is.

Azért olyan könnyen mégsem adjuk meg ma-
gunkat. Ha egyre inkább kiszorítanak is bennün-
ket, megvetjük lábunkat a maradék földön. Meg-
tanultuk a leckét. Már nem csodálkozunk azon,
hogy az alapítványunkat létrehozó bank az el-
múlt években jobban támogatta a kommersz
színházi újságot, mint minket, és hogy a költő ne-
vét viselő alapítvány, amely állítólag a kulturális
lapok finanszírozására jött létre, mostanában
saját kuratóriumi tagjainak osztja a pénzeket.
Mára realitásban élünk.

Megpróbálunk úgy viselkedni, minta mesebeli
szegény ember, aki figyeli a hetedhét országból
érkező híreket. Hallottuk ám, hogy a filmszak-
mán innen, a színházi szakmán túl létezik egy fo-
lyóirat, amely a saját művészeti területének tá-
mogatására létrehozott alapítványtól automati-
kusan megkapja éves költségvetésének kéthar-
mad részét. Testvérlapunkról van szó, amelynek
fenntartásában a filmes szakma, úgy tetszik,
közmegegyezésre jutott. Bizonyos jelekből ítélve
van okunk azt hinni, hogy a színházi szakma is
érdekelt folyóiratának fönnmaradásában. Egyes
jóakaróink részéről még olyan javaslatok is el-
hangzottak, hogy a színházak járuljanak hozzá a
lap költségeihez. Függetlenségünk föladásának
erről a jótékony formájáról természetesen szó
sem lehet. De talán helyesen járunk el, ha szor-
galmazzuk bizonyos színházi „háttértevékeny-
ségek" és intézmények meghatározott költség-
vetési százalékának alapítványi formában törté-
nő finanszírozási automatizmusát. A mindenkori
szakfolyóirat véleményünk szerint ebbe a körbe
tartozik.

Amíg létrejöhet egy ilyen alapítvány (ha egyál-
talán létrejöhet). igyekszünk a saját hajunknál
fogva kihúzni magunkat a bajból. Vannak ötlete-
ink. Ha az olvasó a következő hónapokban erre
utaló változásokat fedez föl akár a külcsínt, akár
a belbecset illetően, tulajdonítsa a megmaradási
küzdelem részének.

Különben addig élünk, míg meg nem halunk.
Mint a mesében.

égóta esedékes bejelentéssel kell kezde-
nem az első oldalas publicisztikát: lapunk
példányonkénti ára ettől a hónaptól kezdve
kilencvenhat forint. Előfizetőink az idén még
a régi áron juthatnak a hátralévő szá-

mokhoz; jövőre már az előfizetői díj is az áremel-
kedéssel arányosan nő.

Önmagában nincs különösebb mellékzöngéje
e bejelentésnek. A hatvannyolc forintos ár egy
ideje már tarthatatlan volt, ennek ellenére meg-
próbáltuk tartani. Mi okból? Mert úgy gondoltuk,
s változatlanul úgy gondoljuk, hogy lapunk olva-
sói azokból a középrétegekből kerülnek ki, ame-
lyek folyamatos anyagi ellehetetlenülése to-
vábbra is föltartóztathatatlannak látszik. Magya-
rán szólva: ha csak rajtunk múlik, nem szeret-
nénk olvasókat veszíteni. Másrészt viszont lega-
lábbis paradox, hogy egy folyóirat, amely átte-
kintést ad a hazai és a világszínház eseményei-
ről, elméleti cikkeivel pótolja a hiányzó színház-
esztétikai könyvkiadást, rendszeres havi dráma-
mellékletével pedig egész színműtárat hoz létre,
annyiba kerüljön, mint két villamosjegy vagy két
napilap.

Itt álljunk meg egy percre. Az olvasó, leg-
alábbis átmenetileg, ebben a számban találkozik
utoljára drámamelléklettel. Anyagi helyzetünk
fokozatos romlását, a rendelkezésünkre álló for-
rások lassú elapadását, a papírárak drasztikus
emelkedését még talán megkíséreltük volna át-
vészelni látványos leépülés nélkül. Legföljebb
meghúztuk volna egy kicsit a nadrágszíjat, ki-
egyeztünk volna annyi spórolással, amennyit
egy-egy összevont szám jelent. Ezzel a
megtakarítási lehetőséggel egyébként
mindenképpen kénytelenek vagyunk élni: már
most tájékoz-tatom a tisztelt olvasót. hogy
következő, kettős (augusztus-szeptemberi)
számunk szeptember 1-jén jelenik meg. Sajnos
nem ússzuk meg ennyivel. A pénzügyi
kormányzat legutóbbi gyomorszájütése, a
honoráriumok után fizetendő tébéjárulék
parlamenti megszavazása után már nem tudunk
fölegyenesedni. Ha az újabb terhet nem akarjuk
áthárítani szerzőinkre, már-pedig nem akarjuk,
mert bennünk van annyi tisztesség, hogy a
szellem munkásait nyomorúságos helyzetükben
ne alázzuk még mélyebbre - nos, akkor nem
tehetünk mást, mint hogy levágjuk a fél
karunkat: megszüntetjük a drámák rend-szeres,
havonkénti közlését. Legföljebb a jövő-ben nem
hízeleghetünk magunknak azzal, hogy jeles
színműveket tudunk széles körben megis-
mertetni, esetleg színpadra juttatni; ahogyan
például Sławomir Mrożek darabját a mi közlé-
sünk alapján mutatja be a jövő évadban a Mű-
vész Színház.


