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nnepelni gyűltünk össze. Ünnepelni azo-
kat, akik az elmúlt színházi évadban a
legemlékezetesebb művészi élménnyel, s
így a legtöbb örömmel ajándékozták meg
közönségüket. S persze bennünket, kriti-

kusokat is, akik évről évre - immár tizenhatod-
szor - szavazatainkkal próbáljuk visszaigazol-
ni: kiket tartunk az évad legjobbjainak.

Ünnepre jöttünk hát össze, de ezúttal, ezen
az október első keddjén tartott díjátadáson
megváltozott az eddig kialakult rituálé. Az ese-
ményre nem kora délután - a próbák utáni s az
előadások előtti néhány órás szünetben - kerí-
tettünk sort, hanem késő este, s nem a Fészek
Klub valamelyik kis helyiségében, sem a Rátkai
Művészklubban, hanem a Helia Szálló étter-
mében. E döntést a folyóirat szerkesztői kezde-
ményezték.

Mi indokolta a megszokott szertartás módosí-
tását? Semmi és minden. Semmi, hiszen eddig
szűk szakmai berkekben, gyakran a tömegkom-
munikáció figyelmét is nélkülözve, baráti körben,
egy pohár pezsgő mellett is lehetett ünnepi per-
ceket teremteni. És minden, mert... De ez bő-
vebb kifejtést igényel.

A kultúra egésze - beleértve az alap- és fel-
sőfokú oktatást, a művészeteket, a könyv- és fo-
lyóiratkiadást, az önművelődést stb. - riasztó és
egyre gyorsuló mértékben kerül halmozottan
hátrányos helyzetbe, mivel a változatlanul fenn-
álló hiánygazdálkodás közepette e szféra is hir-
telen és drasztikusan szolgáltatódik ki a piaci kö-
rülményeknek. Nincs ez másként a színházak
esetében sem, bár a színházi szakmai érdek-
képviseleti szervezetek és a kulturális-financiális
irányítás távolról sem konfliktusmentes, mégis
hathatós együttműködésének következtében e
folyamat némileg lassíthatóvá vált.

Egy ilyen kritikus helyzetben sajnos az számít
elfogadott és általánosan elterjedt taktikának, ha
minden színház a maga érdekeinek érvényesíté-
sét tartja szem előtt, ez azonban a szakma vég-
zetes megosztottságát eredményez(het)i. Holott
épp a vészhelyzetekben nélkülözhetetlen az
összefogás, az egység vagy legalább annak
demonstrálása. Minden olyan akció fontos,
amely ezt az egységet erősíti. Ilyen például a
színész-kamara által szervezett Csepűrágó
Ünnep, s ilyennek gondoltuk a kritikusdíj
átadásának estjét is.

Azt szerettük volna, hogy ez az est - függet-
lenül attól, ki milyen kamarának, szövetségnek

vagy egyletnek a tagja - minden színházi alkotó
közös ünnepe legyen. Azt szerettük volna, ha itt
mindenki - legyen bármely színház tagja -
együtt örül azokkal, akik a kritikusok szavazatai
alapján nemcsak személy szerint, de egy-egy
közösség, társulat tagjaként is díjat kaptak.

Azt szerettük volna, hogy legalább egy estére
repedezzen meg a kritikusokat és a színházi al-
kotókat elválasztó láthatatlan fal, s mindannyian
érezzük: egy ügy érdekében munkálkodunk.
Olyan ügyért, amelynek sikere érdekében mini-
málisra kellene csökkenteni a színházakat mes-
terségesen megkülönböztető szempontokat, s
maximálisan érvényre kellene juttatni az alkotó
művészek és a színházművészet szakmai hátor-
szágát képviselő tudományos-elemző-szervező
és kritikusi gárda együttműködését, hiszen e két
terület egymásrautaltsága evidencia.

S azt szerettük volna, hogy ez alkalomból ne
csak a színháziak legyenek együtt, hanem is-
merkedjenek meg egymással a színházcsinálók
és azok, akik a gazdasági életben elfoglalt pozí-
ciójuknál fogva sokat tehetnének a színházi világ
életben maradásáért. Nem vitás, e szempont is
közrejátszott abban, hogy olyan elegáns helyen
rendeztük meg az ünnepséget, mint a Thermal
Hotel Helia. S hogy itt rendezhettük meg, az
mindenekelőtt annak köszönhető, hogy a
szálloda igazgatója és munkatársai mellénk
álltak s - a Fővárosi Önkormányzat
közreműködésével - nagyvonalúan
szponzorálták a rendezvényt.

Most, hogy már túl vagyunk az esten, számot
kell vetnünk: megvalósultak-e vágyaink? Sok
minden megvalósult. Legnagyobb örömünk: akit
megkerestünk, hogy egy-egy műsorszámmal já-
ruljon hozzá az ünnepeltek s az egybegyűltek
tiszteletére adandó műsorhoz, habozás nélkül
igent mondott. (Az más lapra tartozik, hogy végül
néhányan egyéb elfoglaltságuk miatt, avagy in-
doklás nélkül, lemondták a szereplést.) Örültünk
annak is, hogy nagyon sok színházi ember fo-
gadta el meghívásunkat. Fontosnak tartjuk, hogy
a (Sacos PR Management segítségével) megin-
vitált gazdasági szakemberek igen nagy szám-
ban voltak jelen. Jó volt, hogy az elegáns környe-
zetben oldott hangulatú, nem protokolláris cere-
móniaként zajlott le a műsor is, a díjkiosztás is.
Köszönet érte Udvaros Dorottyának és Verebes
Istvánnak, műsorvezető-házigazda teendőket
vállaló barátainknak s valamennyi közreműködő
művésznek.

Az viszont elszomorított bennünket, hogy a

meghívott színházigazgatók, vezető rendezők,
tervezők közül alig néhányan jöttekel. Ezzel nem
(vagy nem elsősorban) a távolmaradókat akar-
juk bírálni, hanem a helyzetet, amelyben ez a kö-
zöny természetesnek tűnik. Az viszont már
egyáltalán nem tekinthető természetesnek, hogy
annak a díjazottnak a fővárosi színházából sem
volt ott senki, aki akadályoztatása miatt szemé-
lyesen nem vehette át oklevelét és plakettjét. S
csak sajnálhatjuk, hogy a kényszerűségből ké-
sőn kezdődő s így igencsak sokáig tartó rendez-
vényen viszonylag kevés alkalom adódott az ol-
dottabb eszmecserékre, az ismerkedésre.

S az sem esett jól, hogy arra a vissza-vissza-
térő panaszra, miszerint a szakma egyetlen el-
méleti-kritikai folyóiratát a totális ellehetetlenü-
lés veszélye fenyegeti, sokan szomorú beletörő-
déssel vagy semmitmondó sajnálkozással rea-
gáltak. Azokon nem csodálkoztunk, akik eddig
sem rokonszenveztek e lappal, azokon viszont
igen, akiket mind ez idáig a miénkhez hasonló el-
vi-művészi platformon állónak véltünk. Ugyan-
akkor megnyugtató, hogy a bajban mily sokan
álltak mellénk - összehasonlíthatatlanul többen
vannak, minta közönyösek -, s hogy a szakmai
érdekképviseleti szervezetek vezetősége hatá-
rozottan állást foglalt: szükségük van erre az or-
gánumra.

Ez az állásfoglalás nem elsősorban a folyóirat
megmaradása, a lapkészítők egzisztenciális lété-
nek alakulása miatt fontos, hanem a színházi élet
egységességének vállalása és deklarációja
szempontjából. Ebbe az egységes színházi élet-
be a praxis és a teória egyaránt benne foglaltatik, s
ez kötelezettségeket ró a folyóiratra éppúgy, mint
a Színházi Intézetre (hosszú és hivatalos elneve-
zésétől ezúttal tekintsen el az olvasó), a színház-
elméleti és -történeti szakembereket képző egye-
temekre éppen úgy, mint a könyvkiadókra.

E kötelezettségünknek természetesen és
mindenekelőtt alaptevékenységünkkel igyek-
szünk megfelelni, de ezt próbáltuk szolgálni kriti-
kusdíj-átadási ünnepségünkkel is, melynek -
reményeink szerint - hagyományteremtő foly-
tatása lesz. A megrendezés részletei természe-
tesen módosulhatnak, de a lényeg, a szándék
változatlan: legyenek a színházi világnak olyan
ünnepei, amelyeken beavatottak és laikusok, al-
kotók és törzsközönségük, színháziak és szpon-
zoraik együtt tudnak örülni a művészi teremtő erő
kiemelkedő teljesítményeinek.

Adja Isten, hogy így legyen!


