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A MÉRHETETLEN MÉRCÉJE
ritikusnak lenni - foglalkozás. Kritikusnak
lenni - szenvedély. Mondhatnánk persze
ezenkívül még hivatásnak vagy
életformának is, de egyik megfogalmazás
sem változtat azon, hogy kritikusnak lenni
- kockázat.
Kockázat volt az átkosban is, amikor a kulturális rovatvezetőnek, a szerkesztőnek és az agitprop.-osztálynak alárendelt tollforgatót adott
esetben kirúghatták, le- és eltilthatták. Kritikust
tudtommal nem csuktak le, de állás nélküli nyüglődésre, korrektori robotra, magánórák ledarálására kényszerítették; esetleg több más ajtót is kitártak előtte, kivéve azt az egyet, amely az ítészi
szentélybe vezet.
Akkor - és ez ma már köztudott - rangja, súlya volt a sorok között érvelő, a szellemi ellenállást cinkosan bátorító bírálatnak csakúgy, mint
az íróasztal melletti magányban fogalmazott,
postán célba juttatott, kizárólag a beküldött szavazatok száma alapján odaítélt, tehát manipulálhatatlan kritikusdíjnak is. A Színikritikusok díjának kiosztása évről évre olyan volt, mint a profi
ökölvívók valós teljesítményét lemérő, titkos
hamburgi döntő - amelynek az eredménye kivételesen nyilvánosságra kerül.
Manapság, amikor a pénzben is kifejeződő elismerések mögött sem politikai érdek, hanem
(jobbára) szakmai teljesítmény áll, valójában
nem könnyű rangot adnia színikritikusok erkölcsi
elismerésének. Koltai Tamás a Színház októberi
számában közzétett cikkében néhány majdnem
reális javaslatot tesz: szponzori pénzek felhajtása, különböző jellegű szakmai díjak összevonása, az eddiginél nagyobb nyilvánosság és propaganda stb. Tartok azonban tőle, hogy akár valamennyi szépségflastrom-jellegű javaslat valóra
váltása sem oldaná meg igazán a probléma lényegét. Mert ha lehet - és főként: érdemes erőfeszítéseket tenni a kritikusdíj újraelismertetése érdekében, akkor ehhez nem a díj, hanem a
kritika presztízsét kellene emelni.
Reméltük, hogy amikor a szabad sajtóban
végre eljön a megalkuvás nélküli, szókimondó
bírálat, a nyílt viták ideje, szükségképpen fel kell
virágoznia a művészeti s ezen belül a színikritikának is. Ehelyett azt tapasztaljuk, hogy a
színikritika tere, terjedelme a napi- és hetilapokban folyamatosan csökken; hitele, erkölcsi tekintélye pedig a műfaj társadalmi fontosságával
együtt sorvad. És erről csak részben tehetnek a
kultúrát nyűgnek, a bírálatot a hirdetések helyét
bitorló, felesleges térkitöltő szövegnek, sznob
hírlapírók egymás számára fogalmazott üzenetének tartó laptulajdonosok vagy a cikkek értékét
(újfent) rőffel, csak ezúttal a minimal-art jegyében minősítő szerkesztők.
A felelősség másik fele ami vállunkat nyomja.
Nem mintha a mai kritikusok egyenként tekintve
rosszabbak lennének a tegnapiaknál. Ellenke
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zőleg: fejlődött vagy szinten maradt a szakmabeliek s köztük a fiatalok felkészültsége, és
szembetűnően javult a céh - kollektív - íráskészsége. Már nemcsak egy-egy kivételes, írói
vénával megáldott hírlapíró, hanem a többség
rendelkezik például az állásfoglalást felszikráztató iróniával. Más kérdés, hogy nemegyszer a
tetszetős verbális csomagolás hivatott a tartalom hiányosságainak pótlására, és a poénoknak
kell - illetve kellene - helyettesíteniök a gondolatot. Szerencsére azonban ez a jelenség sem
általánosítható. Az újságolvasók még mindig népes tábora tanúsíthatja, hogy a lapok kritikusai,
kolumnistái a rendelkezésükre álló szűkebb keretek között is igyekeznek meggyőző érvekkel
alátámasztva kifejteni egy-egy előadásról a véleményüket. Ki ilyet, ki olyat. Ki rajongót, ki
elmarasztalót.
Évtizedek óta erre - a vélemények pluralizmusára vártunk! Még akkor is, amikor csak sznobizmusból idézgettük, hogy „De gustibus non est
disputandum". Hiszen lelkünk mélyén tudtuk,
hogy ízlésünk hangoztatásáért esetleg pofon jár.
Mostanában azonban a szélsőséges véleménykülönbségek megnyilvánulása nemcsak
örvendetes, de egyszersmind nyugtalanító is.
Néha úgy tűnik, mintha a premieren egymás
mellett ülő bírálók nem ugyanazt az előadást látták volna, vagy legalábbis egészen más mércével mérnék a látottakat. A. apró lyukú rostáján B.
színház előadásának minden apró gyengesége
fennmarad, míg C. színház premierjei alkalmából rendre otthon felejti a szemüvegét, és ezért
még szálkaként sem teszi szóvá a színpadon
szerteheverő gerendákat. Mintha hiányozna az
esztétikai megítélés minden objekív kritériuma.
Az észrevétel, amelyet fentebb megkockáztattam, ismerős: a korszerű színházi törekvések
(Kaposvár, Szolnok, Katona) mellé kiálló kritikát
vádolták hajdan ilyesmivel egy korábbi, de változatlanul erős színházi establishment tagjai, sértett művészek és hatalommal bíró hivatalnokok.
Csakhogy akkor színházi területen is zajlott az új
és a régi csatája: akkor a marginális helyzetben
lévő új mellé állni számunkra elkötelezettséget
jelentett, a szó politikai és művészi értelmében
egyaránt. Igaz, a szakmai vitáknak néha gátat
szabott, hogy a kritikus a leglényegesebb érveket csak jelezni tudta, és ezért például inkább
csak általánosságban dicsérte a kaposvári Marat/Sade-előadás díszletét, semhogy a Corvin
közi háttér merészségére utaljon.
Ma már efféle érvek, mentségek nem kínálkoznak az eltérő mértékegységgel dolgozó kritikusok véleménykülönbségeinek alátámasztására. Manapság, ha két, egyaránt közepes színvonalú produkció közül az egyiknek babért, a
másiknak kórót utal ki egy lap, az olvasó - ha
történetesen néző is - kételkedni, töprengni
kezd, hogy vajon mivel érdemli ki az egyik társu

lat a bíráló szuperlatívuszait, a másik pedig a
gáncsoló mondatokat; és hasonló megütközést
vált ki, amikor ugyanazt az előadást az egyik
lapban mennybe meneszti, a másikban pokolra
kül-di ,,a" kritika. És ez az a pont, ahol a szakma
és a közönség gyanakvása találkozik. A többékevésbé nyíltan megfogalmazott kételyek
általában nem a vélemények pluralizmusát, az
ízlések (örvendetes) különbségét emlegetik,
hanem a kritika relativizmusát, amelynek
hátterében ki-ki mást gyanít (összefonódást,
elfogultságot, avagy a kis
országban
elkerülhetetlen
kapcsolatrendszerek
működését). Holott lehet, sőt valószínű, hogy az
esztétikai ítéletek azonos tisztességgel, csak
másfajta ízlések, elvárások, konvenciók
jegyében születtek. Ezért tehát nem te-hetünk
mást, mint hogy védjük a mundér becsületét...
A kérdés csak az, hogy ezt meddig tehetjük a
szakma egészének végletes presztízsvesztesége nélkül? Amikor már most is lépten-nyomon
közörybe, szkepszisbe, itt-ott a kritika lebecsülésébe és elutasításába ütközünk? És valljuk be,
kimondva-kimondatlanul mi magunk is érezzük
pályatársaink ilyen vagy olyan előjelű elfogultságát, az érveknél erősebb érzelmek és indulatok
jelenlétét. Ami csak akkor nem válik jóvátehetetlen, tragikus vétséggé, ha nem söpörjük a szőnyeg alá, hanem nyíltan szólunk róla. Ha nem
mentegetőzünk azzal, hogy a sajtószabadság
körülményei között a színikritika „pártosodása"
nem gond, hanem vívmány, s hogy a véleménykülönbségek megszüntetésére csak a rossz
emlékű
diktatórikus
tempó,
a
kritika
telefonirányítása vagy egy ellenkező előjelű
ízlésterror lehet az egyetlen célravezető
módszer.
Mindenekelőtt őszinteségre, a kritika egy-egy
előacás minősítését meghaladó, az összefüggéseket is feltáró elemzőkészségére és szókimondására lenne szükség. A kulturális terület
fojtogató anyagi gondjainak tudatában sem tehetünk úgy, mintha csak a színházakkal, sőt csak
a színházak működésének anyagi feltételeivel
lenne baj. Erről ugyan könnyű és hálás dolog elmélkedni, hiszen itt (elvben) mindenki egyetért.
És a szolidaritás jegyében visszhangzott sirámoktól jóval kevesebben sértődnek meg, mintha
nyomtatásban is elárulnánk azt a nézőtéren is
mindenki által sejtett titkot, hogy még csak október vége van, de az évad máris fáradt, ötlettelen
benyomást kelt. Hogy a fantáziátlannak tűnő repertoár egyelőre nem vonzza a jegyvásárlókat a
pénztárhoz, iskolákkal pedig nem lehet „megúszni" a szezont.
Meggyőződésem, hogy erről (is) kellene szólni, vitázni, ha vissza akarjuk szerezni a kritika
rangját. Nemrégiben a Criticai Lapok hasábjain
(1994. szeptember) megpróbáltam csokorba
szedni néhány vitára érdemes témát - a művészszínházak helyétől a kommercializálódás

SUMMARY
veszélyéig s legfőképpen azt, hogy mivel lehetne
pótolni a színpad és a nézőtér kapcsolatát meghatározó, tegnapi politikai feszültséget az új társadalmi körülmények között. De ha valóban fel
akarjuk venni a harcot a közöny, a súlytalanság,
a tekintélyvesztés és az általános érdektelenség
ellen, ha ki akarjuk védeni a szakmánk becsületét is kikezdő indulatokat, eltüntetni az írásaink
margójára rajzolt, hol elméletellenességből, hol
gyanakvásból fakadó kérdőjeleket, akkor a magunk szakmai gondjairól is nyíltan kell szólni.
Elképzelhető, hogy éppen a jelenlegi, problémákkal és konfliktusokkal terhelt szituáció késztethet bennünket, a céhet - a Színházművészeti
Szövetség kritikustagozatát, a MÚOSZ Kulturális Szakosztályába tömörülő színházkritikusokat, az AICT-nek, a Nemzetközi Színházkritikus
Szövetségnek a világba kitekintő tagjait -, hogy
ne csak egyenként, hanem együtt is keressük a
kiutat! Evidens, hogy a kritika felelősségét, kockázatát ki-ki maga viseli, amikor tollat fog, gép
mellé ül vagy a komputerén üzen a világnak. De
mégsem lenne felesleges időnként, alkalmanként közösen is meghányni-vetni, hol szorít a
színházban a cipő. Sőt. Törekedhetnénk arra is,
hogyne csak mi magunk mérjük bírálatainkban a
magunk mércéjével a mérhetetlent, a színházművészet és a társulatok teljesítményét, de mi
magunk is megméressünk. Természetesen nem
a kritika kritikájára, nem kritikusi bizonyítványosztásra, minősítésre gondolok. (Bár egyes
bírálatnak álcázott írásművek olvastán ez sem
anynyira bizarr ötlet, mint első hallásra tűnik.)
Amit én lehetségesnek, sőt szükségesnek
gondolok, az a leírt ítéletek nyilvános
szembesítése hírlapi és szakmai vitákban. (És
nemcsak élőszóban, nagy erőfeszítéssel, kínnalkeservvel összeverbuvált ankétokon, hanem
nyomtatásban is.)
Belátom, hogy mostanában, amikor a legtöbb

szerkesztőségben tollhegyre menő harc folyik
minden flekknyi helyért, nincs sok esélye annak a
kollégának vagy éppen szabadúszó külső munkatársnak, aki cáfolni, vitatni kívánná a lap kolumnista kritikusának valamelyik, korábban
megjelent színibírálatát. És hiába vinné át kéziratát vagy ötletét a konkurenciához, ott is elzárkóznának az elől, hogy X. kifejtse, miért is nem
volt (szerinte) igaza Z.-nek, mondjuk, a Csongor
és Tünde megítélésében. Afőnöki visszautasítás
indoka előre látható és kézenfekvő: a szerkesztők véleménye szerint az ilyen „atelier-téma"
nem érdekli a közönséget.
Szerintem érdemes lenne kipróbálni! Hátha
kiderülne, hogy egy-egy, koncepciójában jelentékeny, megvalósításában vitatható produkció
után (ilyennek tartom például Novák Eszter véleményeket szélsőségesen megosztó Csongor és
Tünde-rendezését) igenis érdekelné mind a
szakmát, mind a nézőt, sőt az értelmiség számára szerkesztett lapok olvasóit is a különböző vélemények konfrontálódása, az eleven, valóságos, nem vérre, de tétre menő polémia. Ahol - a
hajdani vitákkal ellentétben - egyik vitázó félnek
sem kell már elhallgatnia, elkendőznie saját nézeteit, hanem valóban érvek szólnának érvek ellen. Hiszem, hogy ez az elképzelt vita (akár
szóban,
akár
írásban
zajlik)
többszólamúságával plasztikusabbá, teljesebbé
tenné az évad teljesítményeiről kialakított képet,
befolyásolná,
vonzaná
a
közönséget,
ugyanakkor növelné a bírálók kockázatát és
felelősségét is. S ha évadon-ként néhányszor
az esztétikai mércék alkalmazói és hitelesítői is
megméretnek, talán újra meg-nő a kritika és vele
együtt a kritikusdíj presztízse is. S akkor talán
nem azon vitatkozunk majd, hogy abbahagyjuke
vagyfolytassukszakmánknak
ezt
a
legdemokratikusabb, a színházi világban is
gyökeret eresztett hagyományát.

The present issue's lead article, written by Judit
Csáki, takes as its starting point the sad crisis of
the one-year old Arts Theatre, and reminds the
members of the profession that instead of engaging into petty bickerings they should rather
concentrate on the grave structural and financial
problems threatening all of them in the very near
future.
Our present team of critics: László Bérczes,
István Sándor L., István Tasnádi, Judit Csáki,
Adrienne Dömötör, Judit Szántó, László Bóka B.,
Katalin Szűcs, Katalin Budai, István Nánay and
Judit Katalin Magyar review the first productions
of the new season, respectively Shakespeare's
A Midsummer Night's Dream in a new translation
by Ádám Nádasdy (Katona József Theatre), Goldoni's The Coffee-House (at Kaposvár and at
Budapest where it has been produced by a small
new company), Marat/Sade by Peter Weiss
(Győr), László Németh's Galilei(Debrecen), The
Diary of a Seducer by András Nagy (Eger), Moliére's The Learned Ladies (Arts Theatre) and
Tartuffe by the same author (Theatre in the
Space), Schiller's Don Carlos (Szolnok), István
Örkény's Catsplay (Pest Theatre), Mihály
Vörösmarty's Csongor and Tünde and a shortened version of the same classical text by the
Nameless Theatre, catering for children.
In relation to the two new productions of
Vörösmarty's poetic fairy tale, we publish György
Székely's study on previous German performances of Csongor and Tünde.
Next our review introduces two actors: László
Bérczes opted for the form of an interview to get
the reader acquainted with young and audacious
János Csányi, while Zsófia Balla offers us a
portrayal of András Csíky, one of the leading
actors of Hungarian theatre in Transylvania.
In 1994 world theatre and the international
public had to say farewell to both Jean-Louis
Barrault and his wife and companion Madeleine
Renaud. We collected several French necrological writings seeming worthy of their glorious
memory.
Zoltán András Bán saw for us Hans Magnus
Enzenberger's Delírium, an experimental production at Hamburg'sThaliaTheater, directed by
George Tabori. His account is followed by the
same Tabori's ironic essay depicting some typical attitudes of theatre critics.
Finally we publish a response by Anna Földes
to editor Tamás Koltai's introduction to the past
season's distribution of the critics' awards (v. our
October issue); registering some unfavourable
Simara László: Komédiások
developments in present-day Hungarian theatre
criticism, Ms. Földes also proposes some
„Számomra elképzelhetetlen úgy fotózni egy próbát, hogy ne ismerjem a darabot, a rendezői counter moves worthy of attention.
koncepciót - mondja Simara László, pécsi fotós. - Más dolog, hogy néha meg-megragadok
This month's playtext is The Clowns, a new
egy-egy gyönyörű esztétikus pillanatnál s képpé fogalmazom." Simara László színházi fotóiból play by János Gosztonyi.
október 14-én nyílt kiállítása Pécsi Nemzeti Színházban. Képünkön Rázga Miklós Komédiásokbeli alakítása látható.

