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n egy új ar cu latú SZÍN HÁZ-at tart a ke zé ben.
Meg vál to zott la punk kül leme: bo rí tója, betû tí -

pu sa és tör de lése. Lo gi kus kér dés: meg vál to zik-e a
tar  talma is?

A lap szer kesz tés annyi ban em lé kez tet egy mû al ko -
tásra, hogy azok nak, akik vég zik, mon da ni va ló juk
van, és meg fe lelô for mába sze ret nék ön teni. A mû vé -
sze tek (és a fo lyó i ra tok) ar cu la tá ban egy szerre je le nik
meg ha gyo mány és újí tás. A gon dol ko dás ér te lem sze -
rûen meg újul, az íz lés és a forma vál to zik. A fel adat:
meg tar tani az ér tékôrzés és a vál to zás he lyes ará nyát.
Nem lo bog tatni az örök me gú ju lás hi val kodó kö te-
lez vé nyét, de ész re venni, ha va lami fö lött el járt az
idô. A SZÍN HÁZ más fél év múlva lesz negy ve né ves.
A meg kö vült for mák idôvel el len tétbe ke rül nek a vál -
lalt tar tal mak kal. Utol jára hat év vel ezelôtt vál toz tat -
tunk ar cu la tot. Most újra meg tesszük.

Ami a tar tal mat il leti, nincs okunk vál toz ta tásra,
leg föl jebb ki sebb mó do sí tásra. Ed dig is, ez után is a
ma gyar szín ház szol gá la tá ban áll tunk, il letve ál lunk.
A szol gá lat nyílt te ret: fó ru mot, kri ti kát és ki te kin tést
je lent. He lyet adunk min den, pub li kál ható for mába
ön tött szak mai vé le mény nek és vi tá nak, ér té kel jük a
mû vé szi tel je sít ményt, drá má kat-drá ma for dí tá so kat
köz lünk, és tôlünk tel hetôen szé lesre tár juk az ab la -
kot a vi lágra. Évek óta rend sze re sen igye kez tünk föl -
hívni a fi gyel met min darra, ami a ma gyar szín ház sta -
bi li tá sát, mû vé szi ered mé nyeit vesz élyez teti, és a
szak mát – e ve szé lyek el ke rü lése ér de ké ben – struk -
tu rá lis vál toz ta tásra ösz tö nöz heti. Úgy tû nik, ke vés si -
ker rel; je len leg a kö zös gon dol ko dás és az össze fo gás
hi á nyá ban sú lyo sabb a gond, vá rat la nabb a pénz el vo -
nás, vesz élyez te tet tebb a mû kö dés an nál, mint kellô
fel kész ülés ese tén lett volna. A mos tani hely zet ben
min dent meg kell tenni azért, hogy az ér ték te remtô
szín há zak mû kö dé sét, fi nan szí ro zá sát, a párt po li ti kai
csa tá ro zá sok tól való tá vol tar tá sát hosszú tá von biz to -
sí tani le hes sen, akár szín házi tör vénnyel, akár anél kül.
A SZÍN HÁZ kö te les sé gé nek érzi, hogy a nyil vá nos -
ság de mok ra ti kus – szak mai – sza bá lya i nak meg fe le -
lôen fo lya ma tos fó ru mot nyújt son az ez zel kap cso la -
tos do ku men tu mok nak: ter ve ze tek nek, jegyzô köny -
vek nek, vi ták nak és ha tá ro za tok nak. En nek ér de  ké-
ben pár be szé det kez de mé nyez tünk Jor dán Ta más sal,
a Szín házi Tár sas ág el nö ké vel, aki együtt mû ködô
part ner nak mu tat ko zott, és ígé re tet tett arra, hogy az
el nök ség elé ter jeszti a ja vas la tot.

Az el múlt évek ben szán dé kunk el len ére el ho má lyo -
sult, hogy a SZÍN HÁZ a Szín házi Tár sas ág lapja,

még pe dig elôdje, a Szín ház mû vé szeti Szö vet ség –
Nem zeti Kul tu rá lis Alap kez de mé nyezte – dön tése
ér tel mé ben. Amíg ez a dön tés ér vény ben van, kon -
zek ven ci á já nak is len nie kell. Kö zö sen kell vál lalni az
ebbôl kö vet kezô fe lelôssé get. A Szín házi Tár sas ág nak
részt kell vál lal nia a lap mû köd te té sé ben, se gí te nie
kell ab ban, hogy min den szám el jus son a szak mai és
szak mán kí vüli ol va sók mi nél szé le sebb kö ré hez, a
szer kesztôség nek pe dig rend sze re sen kon zul tál nia
kell a Tár sas ág, il letve a szakma kép vi selôivel, és mér -
le gel nie kell a lapra vo nat kozó ész re vé te le ket, ja vas la -
to kat. Jor dán Ta más ezt a kez de mé nye zé sün ket is
egye tértôen fo gadta. Meggyôzôdé sünk sze rint el fo -
gad ha tat lan vissza térni ah hoz a gya kor lat hoz, amely a
fo lyó i ra tot asze rint ítéli meg, kikrôl je len te tünk meg
bí rá la tot és kikrôl nem, kri ti ká val il let jük-e az al ko tó -
kat, adott eset ben a szak mai szer ve ze tek vagy a szín -
há zak ve zetôit.

A SZÍN HÁZ kö te les sé gé nek érzi, hogy a szín ház -
mû vé szet mi nél na gyobb kö rét fogja át tér ben és
idôben, mû fa jokra, föld rajzi el he lyez ke désre és kö -
zön  ség von zatra való te kin tet nél kül. Egy for mán kell
fi gyel nünk a po pu lá ris és al ter na tív, a ha zai és kül -
földi szín házra, a ha gyo mányra és az újí tásra. Mun -
kánk ban tá masz kod ha tunk az Or szá gos Szín ház tör -
té neti Mú zeum és In té zet se gít sé gére, amellyel az
utóbbi évek ben szo ros part neri kap cso la tot ala kí tot -
tunk ki. En nek ered mé nye ként – eb ben a szám ban –
új szín ház tör té neti ro va tot in dí tunk, és foly tatni kí -
ván juk Vi lág szín ház ro va tun kat, amely 2005-ben in -
dult az OSZMI ha sonló címû lap já nak be eme lé sé vel,
plusz ti zen hat ol da lon, az In té zet egy szeri anyagi for -
rá sá nak fel hasz ná lá sá val.

Ezen a pon ton el ke rül he tet len, hogy em lí tést te -
gyünk egy tényrôl. A Nem zeti Kul tu rá lis Alap in dok -
lás nél kül csak nem har minc szá za lék kal csök ken tette
2007-re szóló tá mo ga tá sun kat. Nem hi vat ko zott meg -
szo rí tásra, an nál ke vésbé te hette volna, mi vel az el vo -
nást diszk ri mi na tív mó don al kal mazta ve lünk szem -
ben. Nem ke nye rünk a nyil vá nos pa nasz ko dás, még
ke vésbé sze ret nénk a lap ha sáb jait üzenôfü zet ként
hasz nálni, bár az NKA, úgy tû nik, e dön tés sel üze ne tet
kül dött ne künk, anél kül, hogy azt rész le tezte volna,
vagy ma gya rá za tot fû zött volna hozzá. Min den esetre
sa ját, két év vel ezelôtti Vi lág szín ház-tá mo ga tá sá nak
két sze re sét vonta el, az az dup lán bün te tett. Ré szint ter -
je delmi és tar talmi gaz da go dá sun kért, ré szint azok -
nak az ál tala au di tált mu ta tók nak – ela dott pél dány -
szám, elôfi zetôk száma, az egy számra esô NKA-tá -
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mo ga tás összege – a ked vezô ala ku lá sá ért, ame lyek fi -
gye lem be vé te lét maga ve zette be, és nyil vá ní totta
irány adó nak a pá lyá zati dön té sek nél. Ezál tal so kat tett
azért, hogy a SZÍN HÁZ kép te len le gyen fi nan szí -
rozni idei év fo lya mát. 

Négy év vel ezelôtt, az NKA tí zé ves szü le tés nap ján
Csáki Ju dit ezt írta a Be szélôben: „Van nak fo lyó i ra tok,
ame lyek meg je le né sét ak kor is tá mo gatni kell, ha
csak egy na gyon szûk kör tart rá juk igényt, és egy na -
gyon szûk kör mû vé sze tét kí sé rik fi gye lem mel. De a
szak mai fo lyó i ra tok nál – szín házi, képzômû vé szeti,
ze nei és fil mes la pok nál – már szem pont le het, hogy
van-e az adott lap pro fil já nak olyan eleme, ame lyet ô
és csak ô hoz létre, hogy van-e (hasra ütés, de kö ze -
lítôleg nor má lis szám) leg alább ezer-eze röt száz em -
ber, aki egy-egy pél dá nyért haj landó pénzt adni, hogy
mi az adott lap célja (van-e a me ga dott cél nak ér telme
egy ál ta lán, mert ez sem ev idens), és va jon meg fe lel-e
en nek a cél nak. Hogy mi lyen a lap szer kesz té sé nek és
a kö zölt cik kek nek a szín vo nala – hogy va ló ban tá mo -

ga tást ér de mel-e. Ezek mind szá mon kér hetô el vá rá -
sok, rá adá sul a minôsí té sük ben némi ob jek ti vi tás is
szük ség kép pen te ret kap. Nem mon dom: ez a fel so ro -
lás mint szem pont rend szer fi no mí tásra szo rul – de
egyelôre még ki dol gozva sin csen.” Nos, az óta ki lett
dol gozva. Ami az al kal ma zá sát il leti, az lát ható az idei
dön té sek nél. Csáki Ju dit, aki – nem ez zel össze füg -
gés  ben – egy hó nap pal ezelôtt meg vált a SZÍN HÁZ-tól,
így fe jezte be cik két: „Van munka, sok. Az idô meg ro -
han.” Csak ne hogy úgy tûn jék – vissza felé.

Munka a szer kesztôség ben is akad, s akad nak szer -
kesz   tôségi ta gok, akik akar nak és tud nak dol gozni.
Nem  rég tör tént egy sze ren csés for du lat. Hil ler Ist ván
kul tu rá lis mi nisz ter, aki két hó napja vissza vonta a lap
régi év fo lya ma i nak di gi ta li zá lá sára a mi nisz té ri umi ke  -
retbôl ko ráb ban meg ítélt tá mo ga tást, az óta fö lül bí rál ta
dön té sét, és újra meg ítélte ugyan azt az össze get. Kö -
szö  net tel nyug táz zuk, és azt a kö vet kez te tést von juk le
belôle, hogy a te vé keny ség, ame lyet vég zünk, a szín  -
ház  mû vé sze tet szol gálja. Eh hez fog juk tar tani ma  gun -
kat.
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