
SZÜLETÉSNAPUNKRA
armincéves a SZÍNHÁZ,
pontosabban harmincéves lesz,
hajszálnyival előbbre hoztuk a
nyilvános ünneplést, éppen mert nem
akarunk ünnepelni, főleg magunkat

nem akarjuk (a születésnapi tortát majd zárt
körben fogyasztjuk el), viszont az ilyenkor
esedékes számvetés most időszerűbb, mint egy
hónap múlva, most vesz lendületet az évad, egy-
más sarkára taposnak a bemutatók, a színikriti-
kusok átadják díjaikat, mi pedig ezzel párhuza-
mosan közzétesszük hasábjainkon a teljesítmé-
nyek leltárát; egyszóval a röpke visszapillantás
és a nyári ellazulást követő nekikészülődés után
most dördül el a startpisztoly.

Ilyenkor illik megvizsgálni, hol tartunk, és föl-
tenni a csernisevszkiji kérdést: mit tegyünk?

A „hol tartunk" most nem elsősorban ránk, a
folyóirat helyzetére vonatkozik, köszönjük szé-
pen, megvagyunk, néhány válságos év után, ami-
kor napi (havi) pénzügyi gondokkal küszködtünk,
olyannyira, hogy több mint egy évig
drámamellékletünket is szüneteltetnünk kellett,
anyagilag konszolidálódtunk, saját erőfeszíté-
seinknek és - ezt erős hangsúllyal szeretném
leírni - annak a szakmai érdekképviseletnek
köszönhetően, amely egyenlő a Nemzeti Kultu-
rális Alap Színházi Kollégiumával. Tagadhatatlan,
hogy volt idő, amikor aggódtunk a pénzelosztás
eme módja miatt, úgy gondoltuk, hogy talán nem
egészséges anyagi függőségbe kerülni a szakma
képviselőitől, akik másrészt kritikai elemzések
tárgyai a lapban. Aggodalmunk alaptalannak bi-
zonyult, a szakma magáénak deklarálta folyóira-
tunkat, és immár második éve a legcsekélyebb
skrupulus nélkül képviseli érdekeinket a szakkol-
légiumban. Reméljük, hogy ezt etalonnak tekint-
hetjük a jövőre nézve is.

Ezért írtam, hogy a hol tartunk kérdését nem
annyira a magunk háza táján esedékes firtatni,
inkább tágabb összefüggésben. Éppen a szak-
mával kialakított jó viszony jogosít föl arra, hogy
ez ne korlátozódjék az „apanázsra", hanem na-
gyobb közös részt vállaljunk - akár viták árán,
illetve nyilvános lefolytatásukkal - a színház eg-
zisztenciális és művészi érdekvédelméből.

Meggyőződésem, hogy erre szükség van és
főleg l esz - a közeljövőben. A pillanatnyi szél-
csend csak átmeneti, mindannyian tudjuk, hogy
az önkormányzati választások után, bármi legyen
is végeredményük, élesedni fog a helyzet, min-
den eddiginél nagyobb súllyal kerül majd napi-
rendre a színházak strukturális és financiális
jövője. (Mindenekelőtt a fővárosban, de a fővárosi
megoldások általában kihatnak a vidék-re is.)
Közeledik a sokat emlegetett X-év, amikor
csaknem minden budapesti színházvezetésnek
egyszerre jár le a mandátuma. Ehhez az idő-
ponthoz, úgy tetszik, mindkét oldalon messia-
nisztikus várakozásokat fűznek, legalábbis hivat-
kozási alapként, a dolgok végiggondolásának és

a sorok összerendeződésének határaként szere-
pel a köztudatban. Hogy így van-e, vagy az egész
csak időhúzó taktika, nem tudom, minden-esetre
föl kellene készülni az egyeztetésekre, és
lehetőleg szakmai konszenzuson alapuló, tá-
madhatatlan stratégiai előterjesztéssel meglepni
a hivatalt.

A jelek arra vallanak, hogy egy-két éven belül
jelentős mozgás, átrendeződés indulhat meg a
magyar színházban. Ennek csak egyik össze-
tevője a nagyjából egyszerre kiírandó budapesti
igazgatói pályázatok rendszere (nem ártana jó
előre kidolgoznia pályáztatás elvi-gyakorlati me-
chanizmusát). Várhatóan a támogatáspolitika
föltételei is keményedni fognak, s ezzel kapcso-
latban újra fölvetődik majd a struktúra kérdése.
Számolni kell a vezetésre, színházcsinálásra érett
új nemzedék jogos föllépésével, miközben a ki-
lencvenes évek kitörölhetetlen szégyeneként na-
pi állapot a kontraszelekció: dilettánsok is pozí-
cióban vannak, és műhelyteremtő szakemberek
pályán kívül. Változatlanul tisztázatlan a művész-
színházak és az önkormányzatilag fönntartott ke-
reskedelmi színházak helyéről, szükségességé-
ről és finanszírozási módozatairól vallott fölfogás.
s a képet tovább árnyalja az új Nemzeti Színház,
amely az építkezés körüli mesterséges
feszültségteremtés remélhető csillapultával és a
munkálatok konszolidált előrehaladásával pár-
huzamosan maga is az átrendeződés egyik kivál-
tója lesz, hiszen a társulatszervezés és a művészi
koncepció kialakítása, aminek a szakmai nyilvá-
nosság szellemi erőterében kellene megtörtén-
nie, föltehetően átrajzolja majd színházművésze-
tünk arculatát.

A szakmai folyóirat természetszerűleg a
fölsorolt kérdések (és az említetlenül hagyottak)
kifejtésére és megválaszolására alkalmas
vitafórum. Készen áll arra, hogy teret adjon a
töprengésre, okfejtésre, gondolatkísérletek és
koncepciók publikálására, s persze arra is, hogy
összeszikráztassa a véleményeket. A pályázati
rendszer működésének tapasztalataiból
levonható következtetések és a szükségszerű
változtatásokat megpendítő javaslatok éppúgy
széles körű szak-mai megvitatást és
nyilvánosságot kívánnak, mint például a Nemzeti
Színház szellemi fölépítésére vonatkozó
elképzelések.

A színházi szakma mértékadó körei hagyomá-
nyosan nem hívei az írásbeliségnek. Szélcsön-
des időkben is inkább tartózkodnak gondolataik
megfogalmazásától, s ez éppúgy vonatkozik teo-
retikus kérdésekre, esztétikai, pedagógiai és a
színházcsinálás gyakorlatát elemző oklejtésekre,
mint publicisztikai-stratégiai megnyilvánulások-ra
éles helyzetekben. Hegemon vélemény szerint
jobb eredményeket lehet elérni konspiratív, in-
formális csatornákon, erőteljes lobbyzással vagy
néhány erős ember összehangolt, titkos föllépé-
sével. Nincs szándékomban elvitatni a sub rosa

taktika előnyeit, másrészt nem hallgathatom el,
hogy ez is oka lehet a döntésekből kimaradók
gyanakvásának. A szakma érdekeit képviselő
ernyőszervezet, a Magyar Színházi Társaság
képviseleti úton, demokratikusan hozza dönté-
seit, de ezek előkészítését föltehetően segítenék
a szakmai orgánum hasábjain szabadjára enge-
dett gondolatok.

Születésnapi önfelköszöntőnk üzenete tehát
ez: várjuk a színházi szakmából érkező fontos és
színvonalas írásokat vagy csupán ötleteket arra
vonatkozólag, hogy melyek azok a témák, prob-
lémák, végiggondolásra váró kérdések, amelye-
ket napirendre kellene tűznünk, és kik azok, aki-
ket érdemes megkeresni, megszólaltatni, írást
kérni tőlük, vagy interjút készíteni velük.

A társszerkesztésre nem azért szólítjuk föl a
tisztelt szakmát, mert szerkesztési gondjaink
vannak, esetleg témahiányban szenvedünk. El-
lenkezőleg. Magunk is utána tudunk járnia szak-
ma közhasznú dolgainak, az Új Színház igazgatói
pályázatát körüljáró oknyomozó riport például
megítélésünk szerint világosan föltárta a pályáz-
tatással és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos
anomáliákat. Talán fölösleges hangsúlyoznom,
hogy nem csak a rendellenességek és botrányok
képezik érdeklődésünk tárgyát. A színházművé-
szet és a szakma elméleti-gyakorlati hétköznap-
jainak igyekszünk tükröt tartani. Hamarjában vett
példaként említhetem tavaszi posztmodern-szá-
munkat vagy a legutóbbi kerekasztal-beszélge-
tést az autonóm (rendezői) színház és a szerzői
jog kapcsolatáról. Ebben a számunkban Wede-
kind mindeddig publikálatlan ős-Luluját kezdjük
el közölni - a második részre novemberben kerül
sor -; szerintem ez a szöveg és Forgách András
fordítása önmagában szenzáció. (Bárcsak min-
dig ilyen tartalmas szenzációkkal tudnánk szol-
gálni.)

A színikritikusok szokásos szavazólistáját -
ugyancsak ebben a számban -- Nánay István
kommentálja. Következtetéseinek továbbgondo-
lása a Céhre tartozik; véleményét csak azzal
egészítem ki, hogy a kifogásolható jelenségek
ellenére a szavazásból kiderül: még mindig az
össze-sített színikritika láttamozza
leghitelesebben a magyar színház
teljesítményét. Ami azért sem lehet közömbös a
számunkra, mert a szakfolyó-irat alapvető
feladata mégiscsak színházművészetünk
elemzően kritikus áttekintése.

Ennyit helyzetjelentésként a negyedik évtized
küszöbén.
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