
játszották. A prózai elôadások közül a Balkáni gerle ért meg 109
elôadást, a Csütörtöki hölgyek (Vándorfi László rendezésében) pe-
dig éppen százat, és még mûsoron van. A gyertyák csonkig égnek 85-
ször ment, a sorozatnak Agárdy Gábor halála vetett véget, és ha-
sonló sikert aratott  A néma levente, amely eddig 83 alkalommal ke-
rült színre, és még megy. Jellemzô adat, hogy a 2000 ôszén bemu-
tatott Veszedelmes viszonyok még 65 elôadásra volt jó, míg Vid-
nyánszky másik rendezése, a 2001 decemberétôl játszott Téli rege
már csak 27-re, a 2003 decemberében bemutatott Az orr mind-
össze 11-re, Szergej Maszlobojscsikov 2001 októberében bemuta-
tott Carmenje pedig 14-re. Ezek a számok persze különféleképpen
értelmezhetôk. Akár az elôadások minôségét is tükrözhetik. A Ve-
szedelmes viszonyok valóban jobban sikerült, mint a Téli rege, Az orr

pedig, akárcsak Maszlobojscsikov Carmenje, a követhetetlenségig
túlbonyolított, a lényegig el nem jutó elôadás volt. Nem egysze-
rûen arról lehet szó tehát, hogy a Magyar Színház közönsége fo-
kozatosan elfordult a modern, kísérletezô, komplikáltabb nyelvet
beszélô, szokatlan eszközöket használó színháztól, hanem arról,
hogy a színház és a közönség együttes változása, átalakulása
mind lehetetlenebbé tette, hogy körükben bizonyos határokat át-
lépjenek. Markáns rendezôegyéniség már nem élhetett meg itt.
Vidnyánszky és Maszlobojscsikov elôadásainak bukásával ki is
pusztult a Magyar Színházból a törekvés a megújulásra, az erôs,
eredeti elôadások létrehozására. Elnyelte, lehetetlenné tette azt a
középszerûség semmilyenségében egymásra találó színház és
publikum.
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– Alternatív Thália Projekt –: kéthetes elôadás-soro-
zat a Thália Színházban, amelyen tizenhét – jobb

szó híján – alternatív együttes mutatkozott be. A szûkszavú informá-
ció kérdések sorát indíthatja el az olvasóban: miért a Thália adott ott-
hont az alternatívoknak, egyáltalán kik tartoznak e gyûjtôfogalom
körébe, s mit jelent a rendezvény nevében a projekt szó? 

A Thália, mint a fôváros egyetlen, hivatalos besorolás szerinti
befogadó színháza, minden szempontból igen változatos mûsort
kínál, de itt alternatív társulatok mindeddig csak elvétve léptek fel.
Ezt a hiátust ismerték fel a színház vezetôi, s döntöttek úgy, hogy
kitágítják a befogadandók körét. Ez lényegében két formában tör-
ténhet: vagy egy-egy, valamilyen szempont alapján kiválasztott al-
ternatív elôadást idônként beillesztenek a színház mûsorába, vagy
pedig az érintett együttesek koncentrált bemutatkozási lehetôsé-
get kapnak. Ez utóbbi megoldás tûnt kivitelezhetôbbnek és gyü-
mölcsözôbbnek. 

Az elhatározást örömmel fogadták azok, akik hivatalból, kultú-
ratámogatási szándéktól vezérelve, illetve kurátori minôségükben
az alternatív társulatok igencsak gyér finanszírozásában szerepet
vállalnak, hiszen egy bemutatkozó fórum képet adhat a támogatot-
tak pillanatnyi teljesítményérôl, s így az illetékesek biztosabbak le-
hetnek értékítéletükben. Emellett feltételezhetô volt, hogy a Thá-
liába gyakrabban járók közül is számosan örömmel megnéznének
olyan produkciókat, amelyekre máskülönben aligha jutnának el.    

Az elsô döntésbôl azonban újabb kérdések születtek. Kik tekint-
hetôk alternatívnak? Milyen kritériumok alapján sorolhatjuk be e
gyûjtôfogalom körébe a társulatokat? Hányan vannak? Országos
vagy fôvárosi mustra legyen-e a tháliás bemutatkozás? 

Itt és most kísérletet sem teszek az alternatív vagy a független
színházi lét egzakt meghatározására, különös tekintettel arra,
hogy a szóban forgó rendezvényre nem is elsôsorban tartalmi kri-
tériumok alapján hívtuk meg az elôadásokat, illetve a csoportokat.
Mivel a vállalkozást a fôvárosi önkormányzat támogatta, a buda-
pesti együttesekre korlátozódott a meghívandók köre, amelyet ter-
mészetesen tovább kellett szûkíteni. 

A közel száz, önmagát alternatívnak vagy függetlennek tartó
társulat közül mindenekelôtt azokat vettük számba, amelyek

folyamatosan mûködnek (azaz legalább két, de inkább három
egymás utáni évben élvezték a fôváros színházi alapjának támoga-
tását), ugyanakkor nincs állandó fellépési helyük, minden pro-
dukciójuk számára máshol kell befogadó intézményt találniuk,
különösen kis költségvetésükbôl nem telik promócióra, a külön-
bözô rétegfesztiválokra alig kerülnek be, tehát viszonylag nehezen
teremtik meg állandó közönségüket. 

E logika alapján kizárásos módszerrel éltünk, s az állandó
hellyel rendelkezô, rendszeresen játszó alternatív színházakat, a
magán- és üzleti színházakat, a nevelési társulatokat, illetve a
gyerek- és bábszínházi csoportokat a válogatásnál nem vettük fi-
gyelembe. Végül is a szóba jöhetô mintegy huszonöt-harminc
együttes közül tizenheten éltek a Thália Színház ajánlásával, hogy
a maguk által választott prózai vagy táncos, költôi vagy mozgás-
színházi produkciójukkal fellépjenek azon a rendezvénysoroza-
ton, amelyhez a színház próbalehetôséget, széles körû propagan-
dát, professzionális technikai apparátust biztosított, sôt az elô-
adásokat DVD-n rögzítette is. 

E vállalkozás tehát nem tekinthetô fesztiválnak, de hagyomá-
nyos értelemben vett találkozónak sem. Nem egy vagy több válo-
gató ízlését (is) tükrözô, átfogó mustra, nincsenek díjak, nincs
zsûri, az elôadásokat nem fûzi össze stiláris vagy tematikus szem-
pont – ez „csak” egy sajátos kínálatú bemutató fórum –, találóbb
szó híján: projekt. 

Az elôadások hol kisebb, hol nagyobb közönség elôtt lementek,
a DVD-k elkészültek, kritikák íródtak, azaz valamilyen szinten do-
kumentálódott is mindaz, ami január második felében történt. De
mi haszna az egésznek? Milyen kép rajzolódott ki abban, aki az
összes produkciót megnézte? Lehet-e ebbôl az alternatív színházi
kör egészére bármilyen következtetést levonni? Érdemes-e foly-
tatni a kezdeményezést, s ha igen, hogyan? 

A látottakból nem könnyû (talán nem is lehet) messzemenô ál-
talános konzekvenciákat levonni, hiszen tizenhét elôadás nem
reprezentálhatja a színház idônként mûvészileg izgalmas, máskor
meg egy helyben topogó ágát. Már csak azért sem, mert a produk-
ciók egyik fele tánc- vagy mozgásszínházi, a másik prózai elôadás

A Szerzô koordinálta az ATP elôadásait. (A Szerk.)
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volt, s a két terület sajátosságai, lehetôségei, mûvészi hozadéka
sokban különbözik egymástól. Így legfeljebb a többé-kevésbé ha-
sonló mûfajú alkotások összevetése kínálhat tanulságokat. 

Két hét alatt a szorgalmas látogató igen különbözô mûfajú és
stílusú elôadásokat láthatott, és ez az alternatív színházi világ sok-
színûségét bizonyította. Ám a különbözôség más, lényegibb szem-
pontból is értelmezhetô, hiszen, mondjuk, a multimédiás TÁP
Színház és a bolgár nemzetiségi Malko Teatro vagy az amatôr
jellegû Junior Stage (vajon miért angol nevet választott?) és a min-
den tekintetben profi TranzDanz, vagy a külföldön is sikert si-
kerre halmozó Finita la Commedia és az egy próbálkozásra össze-
álló Fôvárosi Mozgó-Mûvek Társulata között csak két közös vonás
van: mindegyik a struktúránkívüliség helyzetében, pályázati pén-
zekbôl próbál talpon maradni és mûködni, illetve egyiküknek
sincs állandó, folyamatos mûhelymunkát és megfelelô számú fel-
lépést biztosító bázisuk. 

A Projekten fellépô együttesek zöme az alternatív színházi kör
középmezônyét képviseli, legtöbbjük több éve, akár évtizede mû-
ködik. Produkcióik színvonala hullámzó, s nem feltétlenül csak a
belsô megújulás hiánya, hanem a szûkös körülmények okozta
kényszerû mûvészi önkorlátozás miatt is. Ôket sújtja leginkább az
a támogatók és támogatottak közötti feloldhatatlan egymásra mu-
togatás, miszerint: „adjatok több pénzt, s akkor jobb elôadásokat
csinálhatunk”, illetve „ha majd jó elôadásokat mutattok be, akkor
adunk több pénzt”.  

A találkozó tehát híven tükrözte az alternatív-független színhá-
zak helyzetét. Ám azt is érzékeltette, hogy a színházi élet e szeg-
mensében milyen törekvések, trendek tapinthatók ki, milyen mû-
vészi eredmények születnek, s milyen esztétikai-gondolkodásbeli
problémák adódnak.

Mindenekelôtt itt is igazolódott az az általános tapasztalat,
hogy nemcsak több táncos formáció létezik, mint prózai, de a
tánc- és a prózai színházak között szembetûnô minôségi különb-
ség is van. Közelebbrôl: az alternativitás lényege, az újdonság, a
keresés, a másság sokkal inkább tetten érhetô a táncos, mozgás-
színházi produkciókban, mint a prózaiakban.       

Úgy tûnik, hogy a prózai színház – a struktúrán belül és kívül
egyaránt – nehezen találja helyét, szerepét, s nemigen tud reagálni

a társadalmi kihívásokra. Ez az alternatívok esetében különösen
kínos, hiszen leginkább tôlük lehetne elvárni, hogy nézôiket a kor
kérdéseivel a maguk módján és eszközeivel frissen, provokálóan,
adekvát formákat keresve szembesítsék. 

Az ATP-n bemutatott prózai elôadásokról e tekintetben nem
sok jót mondhatok. Néhányuknál az is kérdéses, az alternatívok
közé sorolhatók-e. A Junior Stage gyerekszereplôkkel elôadott,
nem sok alkotói fantáziáról árulkodó Momója attól, hogy két is-
mert színész is szerepet vállalt benne, még amatôr produkció ma-
rad. A Malko Teatro magyar–német–bolgár nyelven megszólaló
Babilon 2005 címû mûsorából csak az hiányzik, ami a különálló és
más-más stílusban, különbözô hatáseszközök segítségével
elôadott költemények sorát színházzá tenné. 

Nehezen megválaszolható, vajon mi vonzotta a Zugszínházat és
a Picaro MPM-et Becketthez és Pinterhez, hiszen sem a Végjáték,
sem Az étellift elôadása nem árulkodik érvényes és aktuális ren-
dezôi gondolatról, színészi megvalósításuk pedig igencsak szegé-
nyes és megoldatlan. Ugyancsak felemás az (m)Színház J. A. 1937
címû montázsdarabja, amely József Attila életének utolsó kilenc
hónapját, a Flóra-szerelem idôszakát dolgozza fel, de a két fôsze-
replô drámája nem bontakozik ki, a produkció egymással nehezen
összeillô, éppen ezért egymást kioltó színi megoldásokkal élô pó-
diummûsor marad.

A két leginkább mûködôképes prózai elôadásnak az Utolsó Vo-
nal TU in Vanja és az Oberon Társulat Miaszerelem?-je bizonyult.
Az elôbbi két párdarabjában (Sármenyasszony – Sántacsont) az
együttesre jellemzô, korábbi elôadásaik jellegzetességeit továbbél-
tetô, folklórba oltott nonszensz stílus újabb, revelációtól mentes,
de színvonalas megjelenését láthattuk. Az utóbbi Kárpáti Péter
darabjának a diák- és vásári színjátszás legjobb hagyományait öt-
vözô, szabados, a komédiába kis tragikumot is keverô, perszifláló,
mégis komolyan veendô színre állítása. Mindkét produkció több,
mint jó és tartalmas szórakozás, de hiányzik belôlük a formátum,
az önmagán túlmutatás szándéka, a mélység.

Ez utóbbi megállapítás persze a táncprodukciók legtöbbjére is
igaz. A Még 1 Mozdulatszínház eleve leszûkíti vállalkozásának kö-
rét, amikor az Etûdökben a magyar modern táncmûvészet, a moz-
dulatmûvészet hagyományait ápolva Dienes Valéria, Berczik Sára
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s mások hajdani koreográfiáinak esztétikailag magas szintû, még-
is muzeális értékû újjáélesztésére, illetve adaptálására tesz kísérletet. 

A Dream Team, illetve a Mándy Ildikó Társulat tematikailag és
formailag egyaránt közhelyes elôadása (Légvárlakók, valamint Tha-
natophobia – Haláliszony) nemcsak a mûvészi megrekedés veszé-
lyére figyelmeztet, de felveti azt a kérdést is, mi a kritériuma az
önálló együttes létének, ha az elôadók a független táncéletben
kulcsszerepet játszó, azaz nagyon sok és nagyon különbözô pro-
dukciókban fellépô szabadúszók közül kerülnek ki. Aligha lehet
ugyanis ilyen körülmények között mûhelymunkára vállalkozni,
egyedi táncnyelvet kialakítani, gondolatilag revelatív produkciót
készíteni.

A kortárs mûvészet egyik legszembeötlôbb sajátossága a mûfaji
határok átjárása, amelyre több példát kínált az ATP programja.
A TÁP Színház Etchnója a magyar és cigány folklór, a break, a tech-
no, a hip-hop, a videomontázs különös keveréke, de a zene, a tán-
cok, a színészi jelenetek, a DJ szkrecselése, a villódzó képek özöne
mégsem áll össze egységes egésszé, megmarad egymástól függet-
len, önálló számok sorának, a produkció lehetne húsz perccel rö-
videbb vagy hosszabb, mi sem változna, a kezdetben érdekes
forma menet közben kiürül.

Más-más módon, de egyként a szétesettség jellemzi az Anda-
xínház, illetve a Fôvárosi Mozgó-Mûvek Társulata elôadását is.
A „Még távolabb” egy hatéves produkció felújítása, amelyben a sze-
replôk hol dalra fakadnak, hol táncra perdülnek, hol riportot ké-
szítenek egymással – mindez a terrorizmus bemutatásának jegyé-
ben. Az ironikusnak szánt részletek többsége önmagában élvez-
hetô, de az egészbôl épp az hiányzik, ami az együttes két alaptagja,
Zsalakovics Anikó és Geltz Péter által gesztusszínháznak nevezett
formát éltetné: „a cselekvés és a gondolat öntörvényû találkozása
térben és idôben.” A Gólem, avagy a bálványok tündöklése és bukása?
súlyos kérdéseket feszeget, a választott forma azonban nem alkal-
mas e téma kellô mélységû kifejezésére. Babits Antal nem egysze-
rûen a mitologikus agyagfigura történetét akarja elmesélni a zene,
a pantomim és a próza nyelvén, hanem a bálványimádás általános
jelenségét szeretné felvillantani, ám a háromtételes mû (törté-
nelmi áttekintés Egyiptomtól a holokausztig, cyber-jövôkép, Löw
rabbi) egyik részlete sem képes kiteljesedni, mindegyik vázlat ma-
rad. Mindazonáltal a produkció zenei világa, a fúvósok és a két
énekes kivételes, kamaraopera szintû teljesítménye maradéktalan
élményt nyújtott.

Ami Babits Antal Gólemének csupán zenei rétegérôl mondható
el, az igaz a Szabó Réka D. C. Karc címû elôadásának egészére. A
produkciót tökéletesen kifejezi az alcím: „szabad ötletek színé-
szekre és táncosokra.” Látszólag valóban ötletek tömkelegét látjuk
– két színész és három táncos, vagy három színész és két táncos,
vagy… maradjunk annyiban: öt kiváló színész-táncos elôadásá-
ban, de itt a töredékesség világot teremt, az interpretációnak stí-
lusa van, a könnyekig röhögtetô jelenetekbôl összeálló egész döb-
benetes látlelet magunkról, a világunkról. 

A Karc néhány kiemelkedô táncegyüttes produkciója mellett a
találkozó egyik legemlékezetesebb estje volt. Gergye Krisztián és
Társulata, a Finita la Commedia és a TranzDanz gyökeresen más
stílust képvisel, de ezen belül elôadásukat (Mindenhol jó, de legjobb
a Paradicsomban, Maldoror énekei és Tranzit) egyként a professzio-
nalitás magas foka, az átgondolt (szorongva írom le, hisz e szót
manapság nem illik használni) alkotói koncepció jellemzi. 

Kovács Gerzson Péter – általam a találkozó legerôsebb produk-
ciójának tartott – Tranzitja totális színház, amelyben a térhaszná-
lat, a világítás, az öt táncos egyéni és közös mozgásvilága, az élô
(Kovács Ferenc) és hangfelvételrôl megszólaló zene együttese ar-
chaikus, ugyanakkor nagyon is modern világot teremt, s érzelmi-
leg szinte beszippantja nézôjét.

A másik két, szûk térben zajló elôadás hatása alól sem tudja ki-
vonni magát a szemlélô. Gergye koreográfiája a keleti színház ha-
tásmechanizmusára épít, míg O. Caruso Lautréamont ihlette
kompozíciója a kortárs tánc szélsôségesebb eszközeivel él.  

Hogy mennyire viszonylagos minden általánosítás, arra jó
példa Gergye Krisztiáné, hiszen ô nemcsak a saját produkciójában
táncolt, hanem a  Maldoror énekeiben is, ám nála egy pillanatra
sem jelentkezett az a rossz érzés, amely sok más szereplô esetében
felmerült: hogy ugyanis nincs lényegi különbség az egyik vagy má-
sik koreográfus mûvében eltáncolt-eljátszott alakítása között. (Bi-
zonyos megszorításokkal igaz ugyanez Ágensre is, aki szintén
egyaránt fellép Gergyénél és O. Carusónál.)

Ha egy olyan színházi találkozón, mint amilyen az elsô ATP
volt, három-négy gyengécske produkció mellett négy-öt kiemel-
kedô elôadás látható, akkor az sikeres vállalkozásnak mondható.
Ha túllépünk a sikeres–sikertelen (amúgy is szubjektív) kategori-
záláson, az Alternatív Thália Projektet mindenekelôtt azért tartom
fontos kezdeményezésnek, mert mûfaji megkülönböztetés és min-
dennemû mûvészkedô manipuláció nélküli, átfogó keresztmet-
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Gólem, avagy a bálványok tündöklése és bukása? (Fôvárosi Mozgó-Mûvek Társulata) 
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szetet adott a színházi élet egy jelentôs
szeletérôl. Az együttesek maguk döntöttek
arról, hogy repertoárjuk melyik produkció-
ját mutatják meg, s mivel itt nem volt ver-
seny, zsûrizés és díjosztogatás, valóban a
megmutatkozás vált fontossá. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy a nézôk-
ben – legyenek bár szakmaiak, alkotótár-
sak és véletlenül vagy rendszeresen az ilyen
elôadások iránt érdeklôdô „laikusok”– ne
születtek volna esztétikai ítéletek. Az alko-
tók és szakemberek, támogatók és fenntar-
tók – ha odafigyeltek – józan mérlegelés-
sel sok mindent leszûrhettek mindabból,
amit két hét alatt láthattak. Mindenekelôtt
azt, hogy az alternatív színház sem egysé-
ges kategória, errôl, az e körbe sorolt társu-
latokról és produkciókról sem lehet általá-
nosságban szónokolni vagy dönteni. Aki
vette a fáradságot, s végignézte az elôadá-
sokat, láthatta, hogy e téren is miként válik
el a talmi az igazi értéktôl, s hogy az érték-
teremtôk milyen kapukat nyithatnak más
mûvészeti ágak, de a színház egésze szá-
mára is. 

A részt vevô együttesek sokféleképpen
profitálhattak e Projektbôl – s itt nemcsak
és nem elsôsorban a produkciójukról ké-
szült, ám a speciális kifejezô eszközökhöz,
az alulvilágításhoz, az eltérô hangdinami-
kai viszonyokhoz nem mindig alkalmaz-
kodó videofelvételekre gondolok –, de
leginkább épp a munkájukkal, a teljesít-
ményükkel, a helyzetükkel való egyéni és
testületi szembenézés esélyét kapták és ta-
pasztalhatták meg. Jobban, mint e szín-
házi közeg más fesztiváljain és találko-
zóin, hisz itt viszonylag tétmentesen te-
hették.

Bár a következô ATP célja minden bi-
zonnyal változatlan marad, lebonyolítása
némileg változni fog, hiszen érdemes lesz
hasznosítani az elsô tapasztalatait. Jö-
vôre aligha lehet majd többéves produkci-
ókkal nevezni, ha viszont a találkozó csak
bô egy év termésérôl akar képet adni, né-
hány együttes eleve kirostálódik, mások
viszont bekerülnek a körbe, s ettôl az
egész élôbb és aktuálisabb lesz. Ez persze
számos kérdést vet fel. Hogy csak néhá-
nyat soroljak: Hogyan és ki fogja eldön-
teni a meghívandók körét? Elôválogatás
legyen-e, vagy önjelölés? Esetleg felkért
szakemberek vagy maguk a függetleneket
tömörítô szervezetek ajánlják az elôadá-
sokat? Mûfaji vagy esztétikai szempontok
alapján kell-e, szabad-e bôvíteni vagy
szûkíteni a meghívandók körét? Melyik
produkcióból kell vagy érdemes több elô-
adást rendezni? Szükséges-e, s ha igen,
milyen feltételek és igények esetén érde-
mes és lehetséges az elôadások professzi-
onális igényû rögzítése? Minderre termé-
szetesen az érdekeltekkel közösen kell meg-
találni az optimálisnak tûnô válaszokat.
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ictor Ioan Frunză a román színház kiemelkedô alkotóegyénisége. 1989 után a Kolozsvári
Nemzeti Színház igazgatója lett, Románia számos színházában dolgozott, magyar társu-

latokkal is: a Kolozsvári Magyar Színházban a Vízkeresztet rendezte, Temesváron pedig sok
jelentôs elôadást hozott létre (köztük a Lorenzacciót és a Hamletet). Budapesten a Nemzeti
Színházban a Cseresznyéskertet vitte színre. Ebben az évadban a Budapesti Kamaraszínház-
ban Anouilh Médeiáját jegyzi. A következô szezonban az Új Színházban rendez. (A Szerk.)

Másfél hónapig éltem és dolgoztam Budapesten. Harmincöt színházi elôadást láttam
ezalatt, s ennek nyomán alakult ki bennem az a benyomás, hogy a mai magyar színház-
nak négy tartóoszlopa van: a közönség, a drámaírók, a színészek és a rendezôk. Az aláb-
biak egy színházi ember súlyosan szubjektív véleményét tükrözik, kérem az olvasót, errôl
ne feledkezzék meg. 

K Ö Z Ö N S É G

A magyar közönség melegszívû, és a hét minden napján dugig megtölti a nézôtereket.
Még akkor is, amikor az elôadások nonkonformisták, az alternatív játéktér kényelmetlen,
sôt még akkor is, amikor a jegyárak meglehetôsen magasak. Olyan közönség ez, amely
szereti, lelkesíti és bátorítja a mûvészeit. Ez a közönség erôs jelzés: azt üzeni, hogy szük-
ség van színházra. Létezik tehát egy gyengéd, tiszta és változatlan kapcsolat a színház és
a színházat igénylô közösségek között. A közönség kitartó bátorítása érzelmeket teremt,
ez jellemzôen a katarzis feltétele. A statisztikákból megtudhattam, hogy 4,8 millió
színházjegyet adnak el évente. Ha ezt az ország nagyságára vonatkoztatjuk, arra a követ-
keztetésre jutunk, hogy Európa-szerte egyedi jelenségrôl van szó, amely egyben a magyar
színház identitását is meghatározza. A magyar színházi élet identitásképzô tényezô.
A különbözôségek kifejezésének e közös terében, amelyet ma Európának nevezünk, a ma-
gyar színház kitartó és izgalmas közönségével együtt az ország védjegyévé fog válni. 

A magyarországi színházi élet – kiemelkedô ereje és tehetsége révén – egy egyéni (nem-
zeti) sorsnak a visszaperlésére tesz kísérletet. Kik vagyunk, honnan jövünk, merre tartunk?
Identitásunk hamis, értelem nélküli, ha nem tudjuk megválaszolni ezeket az egyszerû kér-
déseket. A magyar színház ma képes választ adni ezekre a kérdésekre. 

Egyik este láttam a tévében egy magyar politikust, aki valamilyen ünnep alkalmából be-
szélt a színházról, és arról, hogy „mit is kéne vele kezdeni”. Az önelégült és semmitmondó
hangnem azt a benyomást keltette, hogy nem minden politikus van tudatában annak, mi-
lyen értéket képvisel a jelenlegi magyar színház. Mintha a politikusok nem fognák fel
egyediségét, és zavarban volnának, ha meg kell ítélniük nagyszerûségét és lehetôségeit. Ez
vezet ahhoz a hibás nézethez, amely a színházat egyfajta vállalkozásnak tekinti. Veszélyes
vállalkozói ambíciókat a színház fölé rendelni. Mert a színházat szakmai és nem admi-
nisztratív logika szerint kell megszervezni (netán megreformálni). A színházról alkotott
vállalkozói elképzelésben az a legrosszabb, hogy a létezô társulatokból kiiktatja azt, ami
bennük a kimondhatatlan és leírhatatlan, és ugyanígy meggátolja az újabb társulatok lét-
rejöttét. Ha nincs szabad akarat – minthogy a karteziánus szellem a kreativitás ellensége
–, a színház kiszámíthatóvá válik. Gyárrá változik. Akkor, abban a kritikus órában a ka-
tarzis eltûnik. És akkor jaj a színháznak!

A színház könnyen válhat politikai frusztrációk szabad prédájává, és akik azzá teszik,
látszólag legitim módon járnak el: a közpénzek védelmét hangsúlyozzák, és azt a benyo-
mást keltik, hogy a mûvészek a köz pénzeinek elherdálói. 

A kultúrában nem úgy vetôdik fel a kérdés, hogy költeni vagy nem költeni, hanem hogy
ésszerûen költeni, vagy olyan „reformot” vinni véghez, amely nem törôdik a kultúra alap-
vetô problémáival. Megjegyzéseimbôl kiérezhetô a pénzügyi bürokrácia iránti türelmet-
lenség, mert úgy vélem, szégyentelenül nagy összegeket költenek ma különbözô ünnepsé-
gekre és magára a kulturális bürokráciára – ez a helyzet egyébként más EU-országokra is
jellemzô. Ne feledjük: a színház intézményének fenntartása a kormányok kötelezettségé-
hez tartozik, s a színház és a mûvészetek fejlôdése általában hozzátartozik a demokrácia
fejlôdéséhez.  

Egyik este valaki mesélt azokról a problémákról, amelyekkel egy olyan színházi törvény
kezdeményezése kapcsán szembesült, amely megvédené a színházi embereket, és garan-
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Egy hónap Pesten
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