
Húsz év után...

Két évtized egy folyóirat életében nagyon hosszú idő. A SZÍN-
HÁZ pedig ezzel a számmal már nem is a huszadik, hanem a
huszonkettedik évfolyamát zárja.

Első számunk a sokat emlegetett, emlékezetes 1968-as évben
jelent meg, akkor - s a következő évben még - kis formátum-
ban, de a ma is látható fejléccel. Akkor indult útjára a máig
egyetlen színházi szakfolyóirat, amikor ellentétes előjelű kül- és
belpolitikai események közepette is megcsillant a remény:
másként alakulhat a sorsunk, az ország sorsa, mint amilyen an-
nak előtte volt. A kibontakozóban lévő, de hamarosan megtor-
panó reformfolyamatok gyermeke volt a SZÍNHÁZ, amely a
maga módján a későbbiekben is e reformszemléletet igyekezett
képviselni.

Húsz év alatt rendkívül sok minden történt a nagyvilágban,
országunkban s szűkebb területünkön, a színházi életben. E
sok-sok változás, a politika taktikai és stratégiai módosulásai, a
művelődéspolitika egyre kiszámíthatatlanabb sakkhúzásai kö-
zepette kellett dolgozniuk a színházaknak s természetesen la-
punknak is.

Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a SZÍNHÁZ megje-
lenése első percétől kezdve minden eszközzel - kritikáival, vitá-
ival. külföldi beszámolóival, elméleti írásaival stb. - a színházi
megújulást igyekezett segíteni. S az idő a szerkesztőséget igazol-
ta. A lap gárdája általában azon értékek mellé állt, amelyekről
később kiderült: színháztörténeti jelentőségűek.

Elsók között figyelt fel a vidéki színházak megújuló törekvé-
seire, s állt ki a fővárosi teátrumok konzervativizmusával szem-
beszálló kecskeméti, kaposvári, szolnoki, miskolci művészi kez-
deményezések mellett. Tudósításaival, beszámolóival rendsze-
resen szembesítette a hazai szakmát a világszínház legjelentő-
sebb művészi tendenciáival és eredményeivel. A szerkesztők és a
munkatársak arra törekedtek, hogy ne műfajok szerint vagy a
szimpátia-antipátia szubjektivizmusával ítéljenek, hanem
egyedül a művészi érték legyen a kritikai megmérettetés
mércéje. Ebből a szemléletből fakadt, hogy nem tettek különb-
séget amatőr, alternatív és hivatásos színházi produkciók között,
csak azért, mert azok más-más struktúra részeként jöttek létre, s
igy a nem hivatásos színházi kísérletek szinte egyedüli kritikai
fóruma ez a lap volt.

Mindeközben természetesen adott is, kapott is sebeket;
működése nem volt konfliktusmentes, gyakran került összeüt-
közésbe a hivatalos kultúrpolitikával éppen úgy, mint a színházi
szakma konzervatívabb részével.

Aztán, ahogy a politikai és gazdasági helyzet romlott, úgy
veszített súlyából a színház, s ez a folyamat áttételesen a folyó-

irat működésében, tartalmi változásában is nyomot hagyott.
Időnként a kifáradás jelei mutatkoztak, nemritkán a rutin ural-
kodott el a szerkesztés munkájában. De a SZÍNHÁZ szerkesz-
tőinek és munkatársainak hitét, elkötelezettségét és a színház
ügyéért való tenniakarását - úgy hisszük - soha nem lehetett el-
vitatni.

A SZÍNHÁZ neve e több mint húsz évben összeforrott a fő-
szerkesztő-helyettesével. Dr. Csabainé Török Mária nem egy-
szerűen az egy éve elhunyt Boldizsár Iván mindenkori helyette-
se volt. Ő a lapnak-megalapításától kezdve-lelke, mindenese,
profiljának meghatározója volt. Fáradhatatlanul utazott, járta
az országot, minden előadást látott. Bár soha nem írt kritikát,
mindenről határozott véleménye volt; biztos ízléssel, az új iránti
fogékonysággal szabta meg a lap hangsúlyait, szenvedélyesen
védelmezte a támadások ellen. Kritikusok tucatjait indította el
pályájukon. Ügyelt arra, hogy a lapban a „nagy nevek" mellett
a kezdő, tehetségüket próbálgató fiatalok is folyamatosan he-
lyet kapjanak, hisz melyik orgánum vállalhatná fel nagyobb jog-
gal és kötelességgel a tehetségek nevelését, mint a szakfolyóirat?

Tiszteletben tartotta a cikkírók, a kritikusok véleményét.
Néha talán túlzottan is. Ettől időnként úgy tűnt, hogy egy-egy
cikk a lap általános szellemiségének mond ellent. De azt vallot-
ta: minden írásnak, minden szerzőnek magáért kell helytállnia, s
az olvasóra kell bízni, hogy döntsön: kinek a véleményét fo-
gadja el.

Jogosan kérdezheti az olvasó: miért e sok múlt idő? Nem ti-
tok: választóvonalhoz érkezett a SZÍNHÁZ. Török Mária
nyugdíjba vonult. S ezzel a folyóirat életében lezárult egy kor-
szak. Egy olyan korszak, amelyben voltak jobb időszakok és fá-
radtabb periódusok, de amelyet végül is senkinek - sem a szer-
kesztőknek, sem a szerzőknek - nem kell megtagadniok. Olyan
korszak, amelyben jelentősen megváltozott a színházi élet, s e
változásoknak ez a folyóirat is - közvetve - részese volt.

Nem vitás, más ma az a társadalmi-politikai közeg, amelyben a
SZÍNHÁZ-nak működnie kell, mint volt két évtizeddel ez-előtt.
Más feladatok is várnak e folyóiratra. S hogy mik ezek a
feladatok, s hogy ezeknek hogyan fog tudni megfelelni a
SZÍNHÁZ - az nagymértékben a következő szerkesztőkön
múlik majd.

De bármi történjék is ezzel a folyóirattal - amikor ez az írás
nyomdába kerül, a lap sorsa is bizonytalan -, az első huszonkét
évfolyam megalapozta e szakmai orgánum rangját. Ha évek,
évtizedek múlva az érdeklődők a hetvenes-nyolcvanas évek
magyar színházáról akarnak tájékozódni, a SZÍNHÁZ bekötött
kötetei biztos eligazítással fognak szolgálni.

A színháznak az a feladata, „hogy tükröt tartson mintegy a
természetnek: hogy felmutassa az erénynek önábrázatját, a
gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének tulaj-
don alakját és lenyomatát". A színházi szaksajtónak pedig az,
hogy tükröt tartson a színháznak, és rajta keresztül a természet-
nek. A SZÍNHÁZ az elmúlt két évtizedben lehetősége szerint
igyekezett ennek a kettős tükörfunkciónak megfelelni. S ha ez
itt-ott sikerült, az Török Máriának is köszönhető. A folytonos-
ság jegyében az ő keze nyoma is benne lesz a SZÍNHÁZ elkö-
vetkező történetében.

Bizakodjunk. Hogy lesz újabb két évtized.


