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A színikritika és a színház sokoldalúsága

Viták, ankétok, beszélgetések állandó visszatérő tárgya a színikritika, amely hol azért válik
problematikussá, mert túlságosan is elméleti, elvont, esztétizáló, hol azért, mert olvasói szerint
elnagyolt, felületes, és így azt a célját, amelyet ugyan pontosan aligha határoztak meg, nem tudja
elérni. Es mégis, így is, a színházi emberek sokszor letagadva mohóságukat, várják és olvassák a
produkciókról megjelenő dicsérő, elmarasztaló, lelkes vagy száraz sorokat, hogy aztán
végigfutva rajtuk, nemegyszer megint csak éhesek és szomjasak maradjanak.

Az ember kíváncsi lény; új és új világokat tár fel, más és más közegekbe vágyik. Ezekbe a
más közegekbe, ahol más a légnyomás, rendszerint valamifajta zsilipen át jut be. Egy szín-házi
este más közegébe is valamifajta zsilipen át léphet be a néző. A mi számunkra az a leg-
megszokottabb, amikor elsötétül a nézőtér, majd megnyílik e sötétkamra másik oldala, s az a
bizonyos másik világ nyílik meg előttünk, amely maga is teljes világ. Tere van, színei van-nak,
emberek mozognak és élnek benne. Tulajdonképpen mindig fantasztikus a tér is, ahol ezek az
alakok megjelennek: megmozdul, feloldódik, átváltozik, színeit cseréli. Hangok szólalnak meg
- nemcsak a látott embereké, de láthatatlanoké is: föld alól, a magasból, visszhangosítva, a
megszokottnál tízszerte hangosabban vagy elhalón.

Nagyonis ismerős számunkra ez az élmény. S ha alkotásuk, megkomponálásuk gondjairól
beszélünk a színház művészeivel: mennyi gondot rejtenek magukban! Minden mozdulat, hang,
a fény minden villanása, az összecsapó indulatok megjelenítése a siker és csőd mennyi
lehetőségét rejti magában!

De ha elolvassuk azokat az elemzéseket, színházi ismertetéseket, kritikákat, amelyek ezek-ről
az előadásokról szólnak - sokszor mintha mindez nem létező volna. Mintha színjáték, színpad
nélkül elhangzó, recitált vagy olvasott szöveget hallottak volna, és egyetlen feladatuk e szöveg
tartalmának, stílusának, fordulatainak, eszmeiségének, nyílt és rejtett mondanivalójának
feltárása lenne. Mintha a „zsilipen" innen maradtak volna.

Kétségtelen, hogy szinte nyomasztó súllyal nehezedik a kritikusokra az az igény, hogy egy
alkotást, színházművészeti jelenséget a gondolati-intellektuális oldaláról közelítsenek meg,
elemezzenek, értékeljenek, bíráljanak. De vajon ki hitette el velük, hogy „gondolatiság",
„intellektualitás", „mondanivaló" egy színházművészeti alkotásban is kizárólagosan az el-
hangzó szövegben van? Hogy az élményt, a maradandó hatást egyedül ez az elem képviseli?
Vagy hogy olyan arányban képviseli, mint ahogy az végül is meg szokott jelenni a kritikákban?
Gondoljunk csak vissza arra, hányszor játszik és hat egy előadás a mű ellen - hol kárára, hol
javára. Biztos, hogy nem véletlenül történik.



Hogy mindjárt a színi alkotás legfontosabb, központi tényezőjénél kezdjük, s egyben talán
mindig a legvitatottabbnál: a színészi alakításnál. Nyilvánvalóan nincs olyan kritikus, aki azt
hinné, hogy amikor 40 vagy akár 400 sorból is egy teljes emberi sors a maga ellentmondásos
bonyolultságában öltött testet ott a színpadon, a „zsilipen túl", akkor semmi más nem történt,
mint hogy valaki jól-rosszul megszólaltatta, felmondta a megírt szöveget. De akkor miért oly
gyakori az egy-két soros vagy - kedvező esetben - tízsoros elintézés, nevek - épphogy -
megemlítése? Miért ritkaság az, hogy a kritikus megörökíti, mi játszódott le Ruttkai-
Kasszandrában A trójai nők döbbenetes jóslata alatt? Megfogalmazta-e valaki, hogyan hozza
létre a színésznő azt a lobogó-sikoltó-kéjelgő hangot? Feltűnik, mert oly kevéssé gyakori, ha
valaki beszámol a finom mozdulatoknak, hangváltásoknak, a szövegértelmezésnek arról a
megsokszorozott erejéről, arról a „híressé tehető" utolsó visszapillantásról, amivel Kálmán
György világította át Lucifer alakját. Finnyásan-szánakozón fricskázzuk le magunkról az
elnyűtt poéneket, de azt hiszem, senki sem írta meg: hogyan, milyen csodálatosan mély
emberséggel szerelmes Latyi-Menelaosz rideg-komisz Helénájába. Hogyan csinálja? Es mi
hogyan hagyjuk örökbe e nagy pillanatok emlékét?

Szeretnénk, ha színházaink látogatói magasabb műélvezői szintet érnének el. Ha nemcsak a
divat, a pillanatnyi hangulat vezérelné tetszésüket. Ha képesek lennének megérezni e bonyolult
művészet sokféle ízeit. Ha megláttatnák velük, hogy hol is tart ma színművészetünk. Hol van
helyünk a világban ? Haladunk-e valamerre ? Melyik irányzathoz, iskolához, technikához,
művészi eszményhez csatlakoztunk? Mennyi mindenről kellene beszélni, lehetne szólni.

És ez még mindig nem a mi művészetünk teljessége. A színész esténként más és más köntöst
ölt magára. Milyen ritkán vagy talán sohasem kerül elemzésre annak a művészi munkának az
eredménye, amellyel jellem, foglalkozás, életkor, az előadott mű három kora (amikor játszódik,
amikor írták, amikor előadják) egy-egy jelmezben testesül meg és válik döntő alkotóelemmé. A
civil ruhánál elég a szabást nézni, meg az anyagot - a színháznál messze ezen túl kezdődik az
öltöztetés művészi problematikája. Csak modorosság a „bőr-ruha"? Meg se kísérelték, hogy
plaszticitását, „eleven" jellegét, tapintó érzékünkre tett távoli, asszociatív hatását felfedezzék,
tudatosítsák. Aligha esett és esik szó arról, hogy egy-egy produkciónál hogyan szolgálja,
egészíti ki a képzőművészeti hatást, hogyan kíséri-támogatja a cselekményt, emeli vagy
nyomja háttérbe a jellemet. Már hogyan lenne elég, ha azt olvassuk, hogy „szép" vagy „korhű",
netán „ráncos".

Észre lehetett, sőt észre kellett venni, hogy abban a folyamatban, amellyel színházművé-
szetünk egyre tudatosabban szakadt el a felületes-részletező (s a valóságos összefüggéseket
éppen ezzel elfedő) naturalizmustól, a színpadi képzőművészek igyekeztek az élen járni. Hogy
sokszor, még ha néha direkt átvétellel is, de a legkészségesebb, a legérzékenyebb módon
reagáltak a színpadi illúziók felszámolására. Észrevették, nyomon követték, elemezték,
megörökítették ezt a harcot, ezt a fejlődést, az elért eredményeket? Kiolvashatjuk kritikáinkból,
hogy hol tartunk ma? Bizony, nem tanítottuk még meg a közönséget arra, hogy figyelemmel
kísérje ezt a folyamatot, hogy értékelni és élvezni tudja az új megoldásokat, és ne akarjon még
mindig „helyszíneknek", falvédőknek és trükköknek tapsolni.

Az elmúlt néhány évben nem is egy színházunkban igen értékes, korszerű (és mellesleg
nagyon drága) világítási berendezések kerültek használatba. Megint csak úgy hiszem -
pontosabban sajnálkozva tapasztalom -, hogy nem vették és nem vetették észre a közönséggel
sem, mennyivel simább, változékonyabb, rugalmasabb, rétegezettebb, gazdagabb lett a fény
világa a színpadon. Hiú elképzelés azt hinni, hogy a nézők maguktól, öntudatlanul, felkészítés
nélkül élvezőivé, részesévé válhatnak ennek a réginél jobb, művészibben kezelt alkotóelemnek.
(Bocsánat a távoleső példáért: a futball szépségeit is csak az tudja igazán élvezni, aki ismeri
játékszabályait, technikai és taktikai lehetőségeit, változó stílusát, játék-felfogását. És arról
napilapok hasábjai, sőt mindennapos szaklap oldalai oktatják lelkesen a tömegeket. De:
észrevette valaki is a Mózes vetített-márványos égboltjainak művészi



célját, eredményeit? Funkcióját, mellyel körülölelte és egyben kitágította a cselekményt?
Konkrétságát és általánosító erejét? Milyen kevés az, amikor egy-egy újsághasáb utolsó pár
sorában olyasvalamit olvas az ember, hogy a díszlet „megfelelt", „kellemes hátteret adott",
„stílusos volt".)

Nem valamiféle „kárpitos-dramaturgia" nevében hívom fel a figyelmet ezekre a színházi
produkciókat kiteljesítő alkotó elemekre. De ahogy mindennapi életünkben is egyre gazda-
gabban használjuk fel a társadalmi-technikai haladás által feltárt s nekünkvalóvá tett termé-
szetet, úgy a színház művészeit sem szabad megítélni azért, mert e bonyolult világ elé kíván-
nak „tükröt tartani", szinte mohón ragadnak meg minden alkalmat az eszközök sokféleségé-nek
beötvözésére. Az őserdő primitív embere játszotta a „legökonomikusabb" színjátékot. Az
ember azonban azóta nagy utat tett meg, s ezen az úton mindvégig társa volt a színház. Vele
változott, vele gazdagodott. Van abban igazság, hogy egyetlen színész egy szál deszkán is tud
mély művészi élményt nyújtani, de azért még nem kellene elvetni vagy elhallgatni az
eszközöknek azt a változatos bonyolultságát, ami mondjuk a Vérnász opera egy előadásán
kerül felhasználásra. Egy jó művész egyedül is képes komplex világképet adni - ne hivat-
kozzunk itt másra, csak mondjuk Marceaura -; de a Hamlet vagy Az ember tragédiája színészei
a ma komplex színházától olyan, minden ízében művészien megkomponált légkört, közeget
kaphatnak, amit csak a mai színházművészet tud nyújtani. S éppen ezért be kell számolni róla.
Része az alkotásnak, eltakarhatja, kiemelheti értékeit, elmélyítheti hatását.

Eddig még nem említettük a nevét, pedig a huszadik század nagy színházi produkcióiban és
szélsőséges kísérletezéseiben egyaránt vezető szerep jut a számára: a rendezőét. Ha most képet
keresnék funkciója, jelentősége, a színpadi műalkotáson belül elfoglalt helyzete számára, talán
azt mondanám, hogy egy gyűjtőlencse fókuszában áll. Ezer meg ezer, egymástól különböző,
sokszínű sugár, a tehetségek sugárzása veszi körül. S ő magába gyűjti ezeket a sugárzásokat,
átszűri-koncentrálja, és a műélvezők, a közönség felé irányítja. Ez a feladata. Nélküle a mai
bonyolult színházi mű alkotó elemeire bomlanék szét, vele a szó szoros értelmében és
képletesen is „gyújtó hatást" érhetnek el. Róluk talán valamivel többet írnak, mint azokról a
tényezőkről, amelyekről eddig szóltunk, de talán ezen a ponton is tovább kel-lene lépni
valamivel. Éppen központi rendező-rendszerező helyzete miatt döntő lenne fel-fedni alkotói
koncepcióját, azokat a gondolatokat, amellyel évezredes műveket segít újra-fogalmazódni,
amellyel még nem ismert művek eszméjét önti látható formába. A rendezői koncepciók
elemzése és értékelése, tartalmasságának vagy esetleges konvencionalitásának problémája
nélkülözhetetlen része lenne minden írásnak, mely egy színpadi alkotásról készül.

Talán furcsa igény, de erről is szólni kell. Kritikusaink a legritkább esetben látják meg és
írják meg: a közönséget. Éppen azokat, akiknek a számára az alkotás készült. (Ha jól emlék-
szem, csak külföldön vendégszereplő együttesek bemutatóiról szóló beszámolókban hangzik el
ilyesfajta mondat: „A közönség nagy tetszéssel fogadta az előadást"). Pedig bizony a közönség
sem egyformán reagál. Az is előfordul, hogy valami nem tetszik neki. Hogy egy-egy pillanat a
közönség egyik részének tetszését váltja ki, a másik része közömbös vagy éppen tiltakozik
ellene. Néha még „viselkedik" is. Hogy „rosszul" reagál. És ha vitathatatlan szabályként
mondhatjuk ki, hogy közönség nélkül nincsen színház, akkor szinte ugyanilyen vitathatatlan
szabályként kell (nem nagy örömmel) megállapítanunk, hogy viszont kritika úgy-szólván
kizárólag „közönség nélkül" van. Márpedig egy-egy színház életét, műsorát, stílusát legalább
annyira a tényleges közönsége szabja meg, mint igazgatója vagy felsőbb irányítója.

Még egy kihasználatlan lehetőség. Nem is olyan régen kívül-belül újjáalakult a Hevesi
Sándor téri és a Váci utcai színház. Épült egy új, eddig teljesen szokatlan megoldású terem a
Nagymező utcában, mikroszkopikus méretekben. Lehetetlen, hogy egy színházlátogató első
élményében, de még később, visszatérő módon is, ne legyen benne az a hatás, amit ezek a
„terek", amelyek éppen a színházi alkotással való találkozást közvetlenül megelőző pilla-
natokban ölelik körül a jövendő nézőt, az érkezőkre tesznek. De adott-e valaki is hangot



olyan, az életben valóban elhangzó kérdéseknek, hogy miképpen befolyásolja a Nemzeti új
játszási helyén a nézőtér nyugtalan-nyomasztó mennyezete a látogatókat; hogy megoldott vagy
megoldatlan a vizuális átmenet a nézőtér és a színpad között, hogy az egyes előadásokon
mennyire sikerül ezt a problémát képzőművészetileg meg- és feloldani, elfelejteni? Hogy a
Pesti Színház előcsarnoka újszerű zegzugos oszlopaival, járataival milyen előzetes, előadás-
előtti izgalmat, élvezetet, esztétikai élmények lehetőségét hordozza? Hogy a Mikroszkóp
Színpad oválisa a belesimuló dobogóval hogyan segíti egy új hangvétel kialakítását, közvet-
lenségét, s hogy a rajta-vele dolgozók hogyan élnek ezekkel a lehetőségekkel?

Es mindez még csak a jelennek szól. S ha most, azok számára, akik mégiscsak megnéz-hetik
ezeket a pillanatokkal elillanó alkotásokat, még az ő számukra is hiányosak ezek a be-számolók
- akkor mit tud majd meg róluk a jövő? Képzeljük csak el: ötven-száz év múlva olyannak fogják
majd látni korunk színházművészetét, amilyennek az a sajtónkban megjelent. Van-e művész, akit
ez a kilátás megnyugtatna?

Ha bonyolult, komplex, sokoldalú a mai színház - a mindenkori színház -, sokoldalúnak kell
lennie a hozzá méltó kritikának is. Igazi „szakszerűsége" ebben a megváltozott szemlélet-ben
rejlik. Színházművészetünk eddig alig kapott belőle. S egy új színházi lapban le kellett írni,
hogy igényt tart rá.


