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F Ó R U M

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.
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