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A rendszerváltás óta lejtmenetben, tévúton? –
avagy:

25 év után
 ELEGÜNK VAN

A KIFOSZTÓ-KÖNYÖRTELEN
KAPITALIZMUSBÓL…!

Szocialista brigádok a színházakért
Kultúrakedvelő  olvasóinktól  tudjuk,  hogy  mostanság,  amikor  megnéztek  egy  teátrumi
programot,  az  élményeikről  való  beszámolóik  közben  olykor  kitérnek  a  többnyire  régi
épületekben tapasztalt technikai állapotokra is. Például arra: itt eléggé kopott a feljáró lépcső,
ott  repedések  láthatók  a  padlón,  néhol  az  ülések  nyikorognak,  másutt  a  falak,  vagy  a
mennyezetek  várják  az  új  „köntöst”,  s  van  példa  arra  is,  amikor  a  világítás  tűnik  eléggé
egyszerűnek,  sivárnak.  Bizony  az  ilyen  karbantartások,  felújítások  nem  kevés  pénzbe
kerülnek, amit nemcsak a fenntartóknak, de a színházi kollektívának is elő kell teremteni. 

Nagy nézettségű daraboknál meg van a várt bevétel, a kevésbé sikeres produkció azonban alig
hoz  valami  pluszt  a  színházi  konyhákra.  Ilyenkor  az  üzemeltető  anyagi  hátterén  múlik  a
legszükségesebb műszaki munkák elvégzése, egyéb segítségre azonban nemigen számíthatnak
a színészek.

Korántsem mindig volt  ez így.  Bizonyság rá a pártállami időszak, amikor  egyáltalán nem
ment ritkaság számba, hogy valamelyik ipari termelő közösség nyújtott tevőleges támogatást
a művészi közösségnek. Íme erre egy megtörtént eset, több mint 40 év távolából:

A  Kecskeméti  Katona  József  Színház műszaki  igazgatója  megkereste  a  Bács-Kiskun
Megyei Állami  Építőipari  Vállalatot,  igényelve  szakmai  segítségüket  a  80  éves  épület
elavult,  kiöregedett  villamosvezetékeinek  cseréjével  járó  nagy  falbontás  „nyomainak
eltüntetéséhez”.  Mivel az évadkezdés előtt  időről volt szó, nemcsak szakszerű, de gyorsan
elvégzendő munkára volt szükség.

A  kérés  teljesítésének  lehetőségét  haladéktalanul  megvizsgálta  a  cég,  s  annak  három
szocialista brigádja, amely vállalkozott  a feladat megfeszített  ütemű teljesítésére. Közöttük
volt  a  Kossuth szocialista  brigád, amely már másfél évtizede birtokolta  a címet,  korábban
pedig elnyerte az „Építőipar kiváló brigádja” kitüntetést. 

E kollektívák tagjai külön-jutalomban nem részesültek, de akik a szabadságuk idején, vagy
szombaton-vasárnap is szorgoskodtak e plusz teendőknél, teljes bérezésben részesültek. 



***

Hogy  mit  is  tehetünk  az  előzőkhöz  hozzá?  Legfeljebb  azt,  hogy  a
rendszerváltoztatók  az  elmúlt  negyedszázad  során  szétvertek  mindenféle
nagyvállalatot,  a szocialista  brigádoknak pedig még az emlékét  is igyekeztek
eltörölni. Amivel nem tudtak kényük-kedvük szerint bánni, azok a továbbra is
színházi  feljáró lépcsők,  a padlók,  a széksorok,  a falak,  mennyezetek,  meg a
villanyvezetékek,  amelyeket  szüntelenül  rág  az  idő  vasfoga.  Csakhogy  a
helyrehozásukhoz  már  nincsenek  szervezett  szakmai-munkahelyi  közösségek.
Egyelőre…
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