
NEGYEDSZÁZAD

uszonöt evvel ezelőtt, 1968
novembere-ben jelent meg a
SZÍNHÁZ első száma. Leírván a
mondatot, megállok kicsit, nem
tudom, hogyan folytassam. Jubilá-

lunk. Mit kell ilyenkor tenni? Megveregetni
vállunkat, elismeréssel adózni magunknak, ün-
nepelni, születésnapi bulit rendezni, örülni az
életnek? (Ti. annak, hogy vagyunk.) Azt hiszem,
igen. Ezt kell tenni. És még valami mást. Számot
vetni. Nem csak a következő számot, bár legfő-
képpen azt.

Ott voltam az indulásnál. Nehéz idők jártak.

(Mikor járnak könnyű idők?) Tudjuk, mi volta vi-
lágban, de nem mindenki tudja, mi volt a mi kis
színházi világunkban. A folyóirat azért jött létre,
mert a szakma akart magának egy lapot, ahol
megvédheti magát a kritikától. Tőlünk. Azoktól,
akik a lapot csinálják. Elég paradox helyzet volt.
Az alapító főszerkesztő, Boldizsár Iván és he-
lyettese, dr. Csabai Tiborcé Török Mária úgy tett,
mint aki érti a csíziót, rákacsintott az úgynevezett
szakmára - és elkezdett szerkeszteni egy ke-
ményen vitázó, kritikai lapot. Amikor a „szakma"
rájött, hogy csőbe húzták, már késő volt. A
hetvenes évek konzervatív színházi elitje, amely
hitbizományba kapta a fővárosi teátrumokat,
áldatlan és vesztes harcot vívott a folyóirattal.
Győzelmünk csúcspontján még azt is sikerült
elérnünk, hogy a Színházművészeti Szövetség
emblémája lekerüljön a fejlécünkről.

Együtt indultunk (szinte dátumszerű pontos-
sággal) a színház fiatal reformnemzedékével,
Kaposvárral, Szolnokkal, Kecskeméttel. Sze

rénytelenség nélkül mondhatom, hogy mint az
érzékeny szeizmográf, elsőként regisztráltuk a
tektonikus mozgások jeleit, és elsőként adtunk
hangot a magyar színházban készülődő átalaku-
lásnak. Sokszor vádoltak bennünket, igaztala-
nul, az új törekvéseket fenntartás nélkül fogadó,
kritikátlan szemlélettel. Valójában fórumot nyúj-
tottunk azoknak a vitáknak, amelyek a legéle-
sebben vetették föl az átalakulás kérdéseit, s
amelyek azóta sem csillapultak, minthogy az
alapvető strukturális és művészi momentumokat
érintették. Sohasem tagadtuk szellemi elkötele-
zettségünket a színházat a valósággal szembe-
sítő új nemzedék iránt. Álláspontunkat az idő ma-
ximálisan igazolta: az akkori reformisták ma a
színház-meghatározó derékhadban a minőségi
normát képviselik.

Mielőtt túlságosan fennkölt lennék, sietek leír-

ni, hogy negyedszázados működésünk nem volt
folyamatos diadalmenet. Borsot törtünk orrok
alá, és borsot törtek az orrunk alá; erről lásd a
szerkesztőséget elmarasztaló, ma már hozzá-
férhető hivatalos dokumentumokat is. (In: Agit-
prop. Bizottság évad végi ülései.) Flészt vettünk a
színikritikusok díjának létrehozásában, és
évenként közöltük a nyertesek listáját, amikor
csak engedték. (Egyszer nem engedték, mire
megmakacsoltuk magunkat, és vártunk a köz-
léssel hét évet.) Időnként elfáradtunk, máskor el-
lustultunk, megint máskor nem jutott semmi az
eszünkbe, ilyenkor a lap unalmas volt.

Az új világ érkeztével fölszabadultunk és el-
nyomorodtunk. (Nem mi egyedül.) Előbb kihalt

alólunk a kiadó, aztán egy másik is, ama kérész
életű kft., amely a kulturális lapokat lett volna
hivatva e tartani. Saját münchhauseni erőnkből
és jóakaróink támogatásával létrehoztuk a
Színház Alapítványt. Most csekély anyagi
bázisunkra támaszkodva, pályázatok
kuratórumainak kiszolgáltatva, koldulva-
számfejtve-könyvelve élünk, hónapról hónapra.
Nem panaszkodunk, szívünk tele reménnyel. A
szponzorok megkörnyékezésének rövid
szüneteiben időt szakítunk a szerkesztésre.
Ilyenkor új kritikusokról, pezsgő vitákról, egy
legeslegújabb budapesti művész-

színházról, fizetőképes polgári középosztályról,
középfajú drámát elfogadhatóan abszolváló ren-
dezőkről, alternatív lapterjesztő hálózatról, a te-
átrumi jövőt közmegelégedésre alakító általános
panaceáról álmodunk.

Javithatatlan optimisták vagyunk. Fennállá-
sunk e só két évtizedében példányszámunk két-
ezer-kétezerkétszáz között mozgott. Mostani
számunk (és az ezt megelőző is) háromezer-
nyolcszáz példányban jelent meg. Miközben az
élet tízszeresére, lapunk alig két és félszeresére
drágult. Fittyet hányunk a kultúrára nézve mos-
toha időnek.

Elindulunk a második negyedszázad felé.
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