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z idén pont húsz éve, hogy elôször hallottam azt
a kijelentést: hamarosan el kellene gondolkod-

nunk a színházi struktúra átalakításáról. Abban az
évben, 1988-ban szerzôdtem elôször egy színtársulat-
hoz, a kaposvári Csiky Gergely Színházéhoz. Má mo -
ros év volt – jó pár év amatôr színházi „tapasztalattal”
és egy elhibázott, emiatt el is bukott színmûvészetis
felvételi után segédszínésznek, úgynevezett csoportos
szereplônek, azaz „csopinak” szegôdtem. Új lapok je-
lentek meg, például a Reform, éreztük, közel a változás,
a szabadság, egyre merészebben nyilatkozott a politi-
kai ellenzék, mindezt a napisajtó egyre bátrabban kö-
zölte, zabáltuk a híreket, komolyan vettük az akkori
szlogent: „Olvassa el a Magyar Nemzet minden sorát!”,
és elolvastuk, és büszkék és boldogok voltunk, hogy
sok évtized után pont mi megérhettük, hogy véget ér
ez az idiótaság, amit népköztársaságnak neveznek.
Eltûnnek az elvtársak, és velük a mûveletlen tuskók,
akiktôl így vagy úgy, de mindnyájan függtünk. (Akkor
még nem tudtuk, hogy velük együtt mi minden tûnik
még el.) A világ legjobb színészei, a világ legjobb ren-
dezôi, a világ legjobb elôadásai. Ezt jelentette nekem
akkor Kaposvár. És ezzel nem voltam egyedül. Nem
értettem, miért kellene változtatni. Minden a színpad-
ról és a munkáról szólt. Minden beszélgetés, minden
kapcsolat, barátság vagy szerelem, minden ellentét,
minden vita a munkáról szólt. Nem tartottam elkép-
zelhetônek semmilyen változást. Aztán az 1989/90-es
évadban Ascher Tamás rendezésében bemutattuk
Orwell Állatfarm címû regényének zenés színpadi
adaptációját. A regény 1945-ben (!) íródott, és igen szó-
rakoztató és rendkívül elgondolkodtató karikatúrája a
sztálini Szovjetuniónak és a kommunista eszmény
torzulásának, hazugságainak. Valamelyik esti próba
szünetében a színészbüfében a tévét nézve a kollégák-
kal együtt örömkönnyeztük végig, ahogy a mámortól
túlmozgásos, zokogó németek lerombolják a berlini
falat. És akkor megéreztük, hogy véget ért egy korszak,
véget értek a zarándokutak, melyek tömött sorokban
vezettek a kaposvári színházba, szabadságra, igazságra
vágyó, gondolkodó és gondolkodni vágyó honfitársa-
ink el-elmaradoztak, szabad választásokat írtak ki,
Szûrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot. Cseh ország -
ban egy ellenzékisége miatt bebörtönzött író, Len gyel -
országban egy forradalmár hajógyári munkás, nálunk
meg egy egykori MSZMP KB-tag lett az új köztársaság

elnöke. 1991-ben felvettek a színész szakra, és levél
jött egykori középiskolámból, hogy megtisztelve érez-
nék magukat, ha az ´56-os forradalom tiszteletére ren-
dezett iskolai ünnepségen fellépnék „valami szép sza-
valattal” (sic!). A levelet ugyanaz a két igazgatóhelyet-
tes írta alá, akiknek az irodájában 1984-ben hosszú
órákig álltunk a szônyeg szélén egy diákszínpados tár-
sammal, miközben egészen közelrôl üvöltötték a po-
fánkba, hogy tönkreteszik az életünket, de még a
szüleinkét is, amiért október 23-án kokárdával men-
tünk iskolába. 

Ezeket a kis anekdotákat csak bevezetésül szánom
annak érzékeltetésére, hogy mi mindent nem tisztáz-
tunk azóta sem. És hogy mi minden történt azóta.
Az évtizedeken át mesterségesen eldugaszolt kommu-
nikációs csatornákon özönleni kezdett az információ.
Ám ez a rendkívüli áradat felkavarta és felszínre hozta
az üledéket (majdnem ürüléket írtam), és sajnos ma
már túlnyomó többségben ez záporoz ránk. A világ
összezsugorodott, gyakorlatilag fékezés nélkül elau-
tózhatunk Párizsig, Rómáig vagy Stockholmig, min-
den felgyorsult, eltûntek a nyugodt, csendes nyári va -
sár napok, mikor minden lakásból a panírozott karaj
sercegése meg a Jó ebédhez szól a nóta hallatszott.
A szabadságunkkal azonban nem tudtunk mit kezde-
ni, mert soha nem voltunk ôszinték, az elmúlt kor arra
nevelt, hogyan igyekezzünk érdekeinket kerülô utakon
érvényesíteni, kinek csúsztassunk egy kis pénzt, kinek
nyaljunk, kit hívjunk meg egy bográcsozásra. Mára
meg kellett volna értenünk, hogy a világ nem így mû -
ködik, hanem nagyon is igaz a régi mondás: a tudás
hatalom. De mi nem látunk tovább az orrunknál, nem
fogtuk fel, mi az, hogy Európa nyitva áll elôttünk, be-
fogadtak, nekünk még mindig csak Pest létezik (igen,
Buda nélkül), még mindig a saját kis húsosfazekunk
körül tolongunk. Identitászavaros, hajszolt, türelmet-
len, érzéketlen, ideges, rohanó, beteg, elöregedô, elfo-
gyó, agresszív, hosszú távon gondolkodni képtelen
nép lettünk, amelynek istene, bálványa a pénz. De saj-
nos ebbôl nem sok van, és nem is értünk hozzá, ho-
gyan tehetnénk szert többre. Biztos vagyok benne,
hogy nem hôzöngéssel, egymás köpködésével. Mi köz -
ben tízmillió orvos (hisz ha eltüsszented magad, vagy
ha a térdedet fájlalod, mindenki azonnal mond rá egy
biztos, kipróbált gyógymódot) és tízmillió fociszakértô
(kivéve Dávid Ibolyát) szerintem meg tudna menteni
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egy ilyen kicsi országot, amelynek ennyi baja van az
egészségüggyel meg a focival. 

De félre a tréfával! Nyilván mostanra felmerült a kér-
dés, hogy kerül mindez a SZÍNHÁZ címû szakmai fo-
lyóiratba. A válaszom az, hogy hiszek benne – bár hin-
ni csak abban kell, amiben nem vagyunk biztosak,
ezért inkább azt mondom: bizonyos vagyok benne –,
hogy a színház nagyon is függ attól a társadalomtól,
amelyben mûködik, és bizonyos vagyok abban is, hogy
a színháznak is komoly társadalomformáló hatása
van. Évente több mint négy és fél millió nézôjük van a
magyar színházaknak. Óriási tömeg, óriási felelôsség,
óriási hatalom. A magyar színház ma olyan, mint egy
vétkes könnyelmûséggel sodródni hagyott jéghegy,
amelyet szép lassan, bögrénként forralunk fel magunk
alatt, hogy ne vesszünk szomjan. Létbizony talan ság -
ban élô, fásult színészekkel, a sokszínûség látszatát
keltô repertoárral, szakállas poénokkal, amelyeken
csak azért nevet a nézô, mert ô „szórakozni” jött, és
érzi, mert éreztetik vele, hogy itt most poén hangzott
el, és olyan ósdi, idejétmúlt, a szó pejoratív értelmében
vett teátrális megoldásokkal, hogy a nézô a kultúra fo-
galmát a dögletes unaloméval azonosítja. Az igazgatói
székek kiosztása a politikai harcok egyik komoly csata-
mezejévé vált. Ez a mûvészet megerôszakolása, hisz
egy színtársulat nem bank, amelyet mindegy, hogy ki
vezet, ha ért a számokhoz és a közgazdasági tanköny-
vekbôl megtanult egzakt dolgokhoz. A színház mûvé-
szei a testükkel, a hangjukkal, a könnyeikkel, a csókja-
ikkal, az indulataikkal, a verejtékcseppjeikkel dolgoz-
nak. Egy jól összekovácsolódott, szoros kötelékben
dolgozó színtársulat (melynek kialakulása nem megy
egyik napról a másikra) fejét nem lehet csak úgy le-
cserélni. Illetve lehet, de nem egy külsô erô által leve-
zényelve, hanem legalábbis döntô súllyal számításba
véve a társulat elképzeléseit, hitét, bizalmát. 

Ha választanom kellene társulaton alapuló vagy be-
fogadó színház között, amely kérdés Hudi László -
éknak a Nemzeti Színházra benyújtott, sok vitát kivál-
tó pályázata kapcsán manapság sokszor felmerül, ak-
kor azt mondom: társulat. Az említett pályázat ezt
nem szükségszerûen zárja ki. Szerintem egy ilyesféle
bátor és szokatlan újítás hosszú távon megteremtené
annak alapjait, hogy új társulatok jöjjenek létre, egy-
egy karizmatikus vezetô köré bizalmi alapon szervezô-
dô produkciók készítése által új mûhelyek alakuljanak
ki, ahol a közös hit, a közös gondolkodás, a szigorú
anyagi keretek arra sarkallnák az alkotókat, hogy új
energiákat mozgósítsanak, új rétegeket vonzzanak a
színházba, új gondolatokkal, friss szándékokkal fel-
pezsdítsék a színházi életet. Talán átmenetileg csök-
kenne a nézôszám, biztosan fellépne krízis, de ahogy
József Attila is mondja: „minden születés véres”. Ma is
van egy-két ilyen alapon mûködô társulat, ezek azon-
ban a „szakma” mostohagyermekei. Anyagilag min-
denképpen. Hiszek Pintér Béla társulatában: fergeteges
humor és igen elgondolkodtató tartalom van minden
elôadásukban. Hiszek Schilling Árpád szín há zában,
de hiszek a Mácsai Pál által létrehozott Örkény István
Színház társulatában is. Nem egy épület határozza
meg a színházat, hanem a közös alkotói szándék, a bi-
zalom. Ostobaság lenne kôbe vésni, hogy mától ne le-
gyenek társulatok, csak befogadó színházak. Csak meg

kellene teremteni a felfrissülés lehetôségeit. Ehhez
azonban tisztázni kellene jó pár dolgot.

Elôszeretettel dobálózunk a „szakma” fogalmával,
holott elôször is ezt kellene definiálnunk. Kikbôl áll a
szakma? Akiknek szakirányú diplomájuk van? Akik vol-
tak már valaha színpadon? A szappanoperák közis-
mertségben felülmúlhatatlan sztárjaiból? A „szakmánk”
által létrehozott produktum nem írható le egzakt mó-
don, csak szubjektíven, ízlésirányzatok mentén. Mi
lehetne a mérce? A nézettség? A taps hangereje? A szin -
haz.hu fórumán ki hány hozzászólással büszkélked-
het? Ki mondja meg, mi érték, és mi nem az? Az iwiw-
en a keresôbe beütöttem, hogy „foglalkozása színész”,
3494 találatot dobott ki. Ötvenet sem ismertem. Van
más kérdés is. Tartható-e, hogy a színházak nagy része
költségvetési intézményként folyamatosan a krimina-
lizálódás határán mûködjék? A foglalkoztatási törvény
jó néhány paragrafusát sehogy sem lehet alkalmazni,
ezért a színházak sokszor arra kényszerülnek, hogy át-
hágják azokat. Ez felduzzadó bürokráciával, elégedet-
lenséggel, szakmaiatlan idiotizmusokkal jár évek óta.
Hogyan lehetséges az, hogy a színigazgatók, akik túl-
nyomó többségükben aktív mûvészek, eltávolodnak a
társulatuktól, mert többet kell kilincselniük a városhá-
zákon, mint amennyit a színház mûvészi munkájával
foglalkozhatnak? Miért nem létezik a kulturális me-
nedzser intézménye? Hogyan fordulhat elô, hogy a
felsôoktatási intézményekben az ilyen irányú oktatást
a „futottak még” kategóriába sorolják, és hogy egy
másodéves kommunikáció szakos fôiskolás Villon ne-
vét két pontos j-vel írja le (úgy éljek, megtörtént, a
kereszt nevét már meg sem mertem nézni szegény
Fran szo á nak).

És tovább. Miért nem alakítunk ki együtt egy elkép-
zelést arról – persze miután definiáltuk magunkat –,
hogy ki és milyen módon védje az érdekeinket? Miért
nem gondolkodunk szakemberek bevonásával arról,
hogyan lehetne adókedvezményekkel meg ki tudja,
milyen közgazdasági fogásokkal megteremteni egy
egészséges és arányaiban igazságos mecenatúra alap-
jait, ahelyett hogy állandó siránkozás közepette az álla-
mi pénzek elosztásán marakodunk? Már hallom a rá-
dióban, népszavazást kellene tartani arról, hogy in-
gyen legyen a színházjegy, hisz a színházakat is
közpénzbôl tartják fenn. Akkor viszont legyen ingyen
szôlô meg ingyen lágy kenyér is, merthogy a gazdák is
rengeteg állami támogatást kapnak. Még lehetne
folytatni a nonszensz gondolatok sorát, de térjünk
vissza a földre.

Nagy felelôsség terhel minket, színházmûvészeket
abban, hogy ilyen mértékben elfajultak a dolgaink.
Miközben állandóan siránkozunk, hogy kevés a pénz,
abban látjuk a siker titkát, hogy egyre drágább díszle-
tekben, egyre költségesebb ruhákban, bonyolult szer-
kezetek, méregdrága hangtechnika, füstgépek, projek-
torok, mûhófújó berendezések között vonultatjuk fel a
színészeket. Csak egyvalami tûnik el: az Ember. Fél re -
értés ne essék, nem vagyok a technika ellensége, sôt.
De az arányok teljességgel eltolódtak, mégpedig na-
gyon rossz irányba. Fel akarjuk venni a versenyt a te-
levízió és a film látványvilágával, de ez meddô próbál-
kozás. Szerintem sokkal nehezebb, de olcsóbb, bátor
elhatározást igénylô, de hosszú távon sokkal gyümöl-
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csözôbb feladat, hogy megpróbáljuk újra felébreszteni
a nézôk fantáziáját és érzelmeit. Megszüntetni a szó-
rakoztatás és a gondolkodtatás között húzódó vasfüg-
gönyt. Semmi nem kell hozzá, csak Brook üres tere,
egy színész, némi mondanivaló vagy némi kérdésfel-
vetés, humor, szenvedély, kíváncsiság, intuíció, hit,
meg persze némi tehetség. Ennél több nem kell ah-
hoz, hogy legyen nézô is. Mert az ember kíváncsi, és
az embernél nincs semmi csodálatosabb. 

Ha pedig monstre produkciókra is igény van – mint
ahogy van –, akkor azt tudnia kell alkotónak és nézô-
nek egyaránt, hogy az ilyen elôadás akkora anyagi rá-
fordítást igényel, amely nincs arányban az ilyesfajta
beruházásokon alapult kulturális szint emelkedésével,
így nem járja, hogy ezt is a kultúrára összeadott adófo-
rintjainkból finanszírozzuk. Ezt a Lajtán túl úgy hív-
ják, hogy showbusiness, azaz szórakoztatóipar, egészen
nyersen: látványüzlet. A szórakoztatóipari befektetôk,
producerek kiszámolják, hogy milyen ráfordítás mel-
lett milyen megtérüléssel, haszonnal számolhatnak. 

A kultúra ezzel szemben valóban nem(csak) üzlet,
hanem közügy. És nem takarózhatunk azzal, hogy az
imént említett hatalmas magyarországi nézôszám
Európában, sôt tán az egész világon egyedülálló. A meny -
nyiség, mint tudjuk, soha nem csap át minôségbe.
Rengeteg színházi elôadás látható minden este ha-
zánkban, túlnyomórészt a fôvárosban, de szerte a vi-
déki nagyvárosokban is, nem beszélve az alternatív és
amatôr színházakról, egyetemi, középiskolai diákszín-
padokról. Nyilván mert igény van rá. Az ember szereti
a színházat. (Komoly személyiségformáló hatása miatt
talán a lehetô legfiatalabb korosztály nevelésének is el-
ismert és komolyan támogatott szegmense lehetne.)
Azonban sok év vidéki színházakban eltöltött tapaszta-
latai alapján az a véleményem, hogy például a bérlet-
rendszer a tudatos színházlátogatás egyik komoly aka-
dálya. Milyen nap van ma, a hónap elsô csütörtökje?
Este színház, ne felejtsd el felhívni a bébiszittert. Mit
adnak? Majd megtudjuk, ha ott leszünk. És persze utá-
na: nekem ne jöjjenek ilyen szomorú izékkel, én szó-
rakozni jövök a színházba. A nézôknek meg kellene
érteniük, hogy a színház nem valamiféle narkó, ami
minden hó elsô csütörtökjén jár nekik, hanem olyan
társadalmi fórum, ahol színes és érzékeny alkotók –
persze a nélkülözhetetlen humorral – kérdéseket tesz-
nek fel a minket körülvevô világról, amelyekre vagy
magunkban, vagy a mellettünk ülô másik ötszáz nézô-
vel közösen keresgélhetjük válaszainkat. De ehhez élô
színház kell. Amely érzékeny a társadalom változásai-
ra – manapság inkább a torzulás a legjobb kifejezés –,
szenvedélyes és tehetséges. Sajnos azonban a mai ma-
gyar színházi palettán túlnyomórészt a Brook által Az
üres térben „holt” színházként aposztrofált elôadások
láthatók: „...jó színészek játszanak – ami önmagában
helyénvalónak látszik –, látszatra élénkek és színesek
ezek a produkciók, szól a zene, és minden szereplô jel-
mezbe öltözik, úgy, ahogy azt a legjobb klasszikus
színháztól elvárjuk. Titokban pedig kegyetlenül unal-
masnak tartjuk az egészet, és lelkünk mélyén
Shakespeare-t szidjuk, vagy az ilyenfajta színházat, sôt
netán önmagunkat. (...) Végül is arra gondol az ember,
hogy a kultúra bizonyos kötelezettségérzettel jár
együtt, a történelmi kosztümök és hosszú tirádák az

unalom érzésével; tehát: valamirevaló »esemény« ki-
zárólagos biztosítéka a megfelelô fokú unalom.” 

Bár a színházmûvészek alapmûként emlegetik ezt a
kis könyvecskét, nem ártana egyszer figyelmesen el is
olvasni és elgondolkodni rajta. Kiabáljuk már ki végre,
hogy a király meztelen!  Elefántcsonttornyainktól nem
látni az eget. Még gratulálni sem tudunk egymásnak,
mert azt is kényszerbôl tesszük. Nem merjük elmon-
dani igazi véleményünket, inkább egymás háta mögött
szapuljuk egymást. Hazudozunk, titkolózunk, félté-
kenykedünk, óvjuk a kis szemétdombunkat, pont
olyan röhejesek vagyunk, mint a bennünket körülvevô
világ. Gogol-év jön. Mutassuk meg, hogy röhöghetünk
magunkon – és röhögjünk magunkon. És vegyünk
egy nagy levegôt, fogjunk össze, kezdjünk el kommu-
nikálni egymással, és tegyük olyanná a világot, ami-
lyennek látni szeretnénk. Nagy hatalom van a kezünk-
ben: a Színház. Ne várjunk tovább, nincs mire várni.
Legyenek viták.

Néhány vitaindító kérdés:
Kikbôl áll a színházi szakma?
Ki és milyen eszközökkel védhetné a jelenleginél ha-

tékonyabban érdekeinket?
Hogyan lehet a (jobb- és baloldali) politikai érdekek

körébôl kiszakítani a színházmûvészetet?
Hogyan lehet csökkenteni a bürokráciát a színhá-

zakban, hogy ne azt érezd a színpadon, hogy egy nagy
irodaház amatôr színpadán állsz?

Miképpen lehetne racionalizálni az épülettel rendel-
kezô társulatok költségvetését, hogy maga a mûködte-
tés ne eméssze fel az összeg gyakran több mint két-
harmadát?

Az épület nélkül mûködô társulatok hogyan része-
sülhetnének arányaiban méltányosabb támogatásban?

Hogyan kutassunk fel olyan szakembereket, akik
megtalálhatnák az uniós források bevonásának módját
a magyar színházba?

Megoldás lehet-e a hazai prózai színészképzés gond-
jaira, hogy kimarad egy évfolyam az egyetemen, igaz -
sá gos lenne-e ez az éppen most érettségizô fiatalokkal
szemben, akik talán gyerekkoruk óta erre a mesterség re
készülnek, és tucatjával van köztük kivételes tehetség?

Megoldás lehet-e a Totális Színház, amelyben olyan
módon tanulnák a szakmát a fiatalok, hogy kellékez-
nek, díszítenek, kisebb-nagyobb szerepet játszanak,
kórusban énekelnek, táncolnak, majd két-három év
múlva felvételiznek egy rövidebb, mondjuk, kétéves
képzésre az egyetemre? Ezáltal érzékeny színházi em-
bereket nevelhetnénk, és az államilag támogatott okta-
tás ideje és anyagi igénye a felére csökkenne. 

Csak néhány téma, amelyrôl beszélni kell. Nyilván
sokunknak kényelmesebb lenne, ha minden így ma-
radna, ahogy van. Kinek hiányzik ez a rengeteg mace-
ra? De, jelentem, ez a huszonnegyedik óra. Meg vár hat -
juk, hogy az állam egyszer csak azt mondja: kész, most
tényleg nincs több pénz, de jobban járnánk, ha ezt
megelôzve elôállnánk valami megoldással. Már süly-
lyed a hajó, de a zenekar még játszik. Már jön a tatár,
de még mindig majszoljuk a sült kappant. Én azt
mondom, talpra! A politikától nem várhatunk megol-
dást, hisz láthatólag egyik oldalon sem értenek a szín-
házhoz, meg aztán úgy gondolják, kisebb gondjuk is
nagyobb ennél. Talán ezért is nem hangzik el soha
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egyetlen politikus szájából sem a „kultúra” szó. Pedig
ha kulturált emberek lennénk, akkor eltûnnének az ut-
cákról a nácik, a kölykök nem rúgnák seggbe a tanára-
ikat, nem bámulnánk ki egykedvûen a villamos abla-
kán, miközben egy részeg tahó a mellettünk ülô terhes
anyát molesztálja, irányjelzô használatával tudatnánk
kanyarodási szándékunkat, és rájönnénk, hogy étke-
zés közben nem urizálásból kell megtörölni a szánkat,
mikor két falat között belekortyolunk a borospohárba,

hanem azért, hogy ne legyen zsírfoltos a pohár széle. 
Ne várjuk meg, míg valamelyik hangadó kiböki,

hogy, mondjuk, például a benzin vagy a cigaretta jö-
vedéki adójából lehetne átcsoportosítani a kultúrára,
ahogy már az az ötlet is felmerült, hogy a szerencse-
játékokból származó bevételekbôl kéne felvirágoztat-
ni az egészségügyet. Szegény Örkény, ha élne... vagy
inkább talán Hofi: „Támogassa az egészségügyet!
Legyen ön is szenvedélybeteg!”

gy olyan színház, amely mögött négymillió nézô
sorakozik fel évente, elvileg bármit megengedhet

magának. Egy olyan színház, mely négymillió ember
szimpátiáját élvezi, akkora hatalom birtokosa, amely
messze meghaladja bármilyen politikai tábor erejét.
Az ilyen színháznak a politika elvileg a kegyeit keresi,
az ilyen színház megtehetné akár még azt is, hogy rá-
csapja az ajtót a polgármesterre, a miniszterre, az atya-
úristenre. Sôt, akár még azt is megengedhetné magá-
nak, hogy elvei legyenek. Jó, nem feltétlenül olyan iga-
ziak, de, teszem azt, lehetne ennek a nagy hatalmú
színháznak egy olyan elve, hogy csak szakmai szem-
pontok alapján értékel. Lehetne, mondjuk, egy olyan
íratlan szabály, hogy – például a négymillió nézô szim-
pátiáját megôrzendô – nem megy bele aljas kis hatal-
mi csatározásokba, hogy minden körülmények között
a minôségre törekszik, vagy hogy például ha egy igaz-
gatójelöltre tizenhatezren szavaznak, egy másikra meg
kilencvenheten, akkor az elôbbit választja, mert a kö-
zönség szava szent. Beleférne ebbe az elvi állásfogla-
lásba akár az is, hogy ha valamilyen felettébb visszata-
szító hatalmi játék következtében valamely külsô erô
mégis az utóbbi jelöltet támogatná, sôt kényszerítené
rá a színházra, akkor a színház – igen, bizony, elvbôl –
visszautasítja a jelöltet. Még talán az is beleférne, hogy
ha egy hasonlóan aljas hatalmi játszma következtében
egy másik színházban egy másik igazgatót szintén a
közönség által támogatott jelölt ellenében neveznek ki,
akkor a színház felszólal, visszautasít, kikéri magának.
Nem azért, mert a kinevezett igazgató nem tud helyes -
írni, nem is azért, mert végtelenül megalázó módon a
közönséget nem tartja méltónak arra, hogy beavassa
az általa a jövôben képviselni óhajtott szakmai szem-
pontokba. Egyszerûen azért, mert a közönség egyér-
telmûen a színház tudtára adta, hogy mit szeretne.

Az olyan színház viszont, amely egy egészen ki-
emelkedô fontosságú döntés alkalmából nem tudja,
akarja vagy meri képviselni a saját közönségét, nos, ez
a színház nem méltó a négymillió nézô bizalmára.

Az ilyen színház ugyanis arról tesz tanúbizonyságot,
hogy a közönséget semmibe lehet venni, de legalábbis
hogy véleménye a „szakmai” döntéseknél felesleges,
lényegtelen, ignorálható szempont.

Tavaly kétszázezer nézô pártolt el a színháztól Ma -
gyar országon. Minden jel arra utal, hogy ez nem pech,
hanem tendencia. Ha számításba vesszük, hogy mi-
lyen mértékben öregszik a magyar színházjáró közön-
ség, valószínûsíthetô, hogy – utánpótlás hiányában –
egy évtizeden belül számottevô közönség nélkül ma-
rad a magyar színház. Ezt egyféleképpen lehet elkerül-
ni: nagyon komoly szakmai programmal, nagyon ko-
moly munkával és megvesztegethetetlen szakmai
szempontrendszerrel. Az utóbbi idôben a „színházi
szakma” elôszeretettel hivatkozik arra, hogy azért nem
szabad változtatni a magyar színházon, mert azt a bi-
zonyos négymilliót tisztelni kell, meg kell tartani.
Remek bizonyíték ez arra, hogy az ilyen álláspont nem
több, mint képmutatás. Nincs komoly szakmai prog-
ram, nincsenek szakmai szempontok, és munka sincs
annyi, amennyi kellene. És akkor kiderül, hogy a kö-
zönség tisztelete is elfogyott. Ugyan mit vár ez a szín-
ház a jövôtôl? Ugyan milyen alapon gondolja, hogy a
tizen-huszonévesek, akik már a televíziót is unják,
majd egyszer csak rászoknak a színházba járásra (ami-
kor mindenki tudhatja, hogy aki huszonöt éves koráig
nem szokott rá, az már nem is fog)?

El fog párologni az a négymillió, észre sem vesszük,
olyan gyorsan. Igaza is lesz egyébként. Mi marad
majd a terepen? Egy korrupt, a hatalom kegyeit kere-
sô, elvtelen szakma, egyre kevesebb térrel, egyre ke-
vesebb hatalommal, egyre kevesebb támogatottság-
gal, egyre kevesebb pénzzel. Kiknek marad majd ak-
kor valami kis hatalmuk és mozgásterük? Azoknak,
akik a hatalmat kívülrôl kapják, akik gondolkodás nél-
kül ugranak, ha a politika csettint. Ôk lesznek a fônö-
kök, csak ôk lesznek igazgatók. Csupa öröm lesz majd
akkor színházat csinálni, csupa öröm lesz a szakmá-
hoz tartozni.

Limpek László
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