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Hat pont a Színikritikusok díja elé

A Színikritikusok díjának létrehozását régóta szorgalmazzák,
mégis csak nehezen valósulhatott meg.

Kétségtelenül ellene szól néhány körülmény. Először: a
színházművészet eredményeit önkényesen évadokban regiszt-
rálja, noha a színházművészet folyamat. Másodszor: a „leg"-ek
mércéjét alkalmazza, noha a művészi teljesítmények mérésére
nem áll rendelkezésre olyan hitelesített mérce, mint a Párizsban
őrzött méterrúd; ennélfogva nem ítélhetők meg olyan egyér-
telműen, mint például a magasugrásban, ahol szemmel látható,
hogy ki vitte át vagy ki verte le a lécet -- esetleg ki futott el a léc
alatt. Harmadszor: erősen kétséges, hogy a szubjektív megíté-
lések összegéből „kijön-e" az objektív értékítélet.

De legalább ugyanennyi érv szól a díj mellett is. Először: a
színikritikus dolga, hogy véleményt mondjon, értékítéletet
alkosson, és mert az egyes előadásokról írt kritikákból hiányzik
az összehasonlítás mozzanata, időnként amúgy is illik fölmérnie a
színházművészet adott állapotát. Az „önkényes" évadértéke-lés
ilyenformán egy adott színházi pillanat tükre. Másodszor: az
egyes kritikákban, évadösszefoglalókban elkerülhető a határozott
állásfoglalás, az „igen" és a „nem" éles szembeállítása -- a „leg"--
ek kiosztásakor viszont a kritikus a szókimondás szükséges
kényszerhelyzetébe kerül. Más szóval: ha van mersze,
szembeszállhat nivelláló-mellébeszélő ösztöneivel. Harmadszor:
bár nincs általában színikritika, csak egyes színikritikusok
vannak, az évadonként odaítélt díj az egyik lehetséges módja
annak, hogy a színház megvizsgálja magát a kritikusi közvélemény
tükrében.

2. Lehetőség szerint olyan formát kell találni, amely fölerősíti
a Színikritikusok díjának hasznosítható értékeit, és kizárja az
ellene szóló tényezőket,

A Színházművészeti Szövetség Kritikus tagozatának ülésén
részt vevők demokratikus módon az egyenkénti savazás mellett
döntöttek. Ez a forma nem új, nemis önálló lelemény, az angol
színibírálók hasonlóan szavaznak évenként a Plays and Players
című folyóiratban.

Az egyenkénti szavazás lényege, hogy minden kritikus sze-
mélyes felelősséggel jótáll a saját választásaiért. A. végeredmény
megkapható a szavazatok összeszámlálásával -- a legtöbb sza-
vazattal jutalmazott művészek illetve produkciók automatikusan
az egyes kategóriák nyertesei. Amennyiben a kritikus döntései
mellé hajlandó rövid kiegészítést fűzni az évadban szerzett
benyomásairól, az így létrejött összefoglaló értékelésekben föl-
bukkannak azok a nevek és előadások is, amelyek csak valamivel
szorultak a bíráló értékrendjében a nyertesek mögé. Ezzel
nemcsak a „leg"-ek kirekesztő szigora csökken, hanem az egyes
írások összeolvasása révén létrejön az a hosszabb névsor, amely
minden kétséget kizáróan tartalmazza az évad legjobb drámaírói,
színészi, tervezői, illetve rendezői produkcióit.

3. A díj odaítélésének fentebb leírt módja sokkal nyíltabb, mint
a „közmegegyezés": föltárja a vélemények szóródását. Fönnáll,
sőt elkerülhetetlen annak a lehetősége, hogy -- mivel nem kell
közös állásfoglalásra törekedni - egyes kategóriákban

igen sok név kerül „forgalomba", tehát könnyen díjat lehet
nyerni relatív többséggel is, és ha különösen nagy a szóródás,
akkor ez a relatív többség mindössze néhány szavazatot jelent.
(Az angoloknál volt olyan év, amikor két szavazattal nyertek
színészdíjat, az összes többi jelölt ugyanis csak egy-egy voksot
kapott.)

Természetesen - mint általában a művészeti alkotások díja-
zásánál vagy a zsürizéseknél - itt is viszonylag könnyen el lehet-
ne érni, hogy egyhangúnak látszó döntések szülessenek. Nem-
csak olyan esetben, amikor nyilvánvaló az abszolút többség,
hanem akkor is, ha az „első fordulóban" senki sem éri el az
abszolút többséget. Az idei szavazásnál például többen a
második-harmadik helyen említették azt a jelöltet, aki a legtöbb
első helyet kapta - ők nyilván könnyen „meggyőzhetők"

lennének, és szavazatuk megváltoztatása nem is volna
különösebb kompromisszum. (Többek között erre jó a voksolást
kiegészítő rövid évadértékelés.) Az egyezkedő-győzködő-
közmegegyező zsürizési forma révén, amelynek egyes fordulói
„sub rosa", vagyis a nyilvánosság kizárásával zajlanak le, a
Színikritikusok díjának odaítélésekor is születhetnének
„megnyugtatóan" egyhangú döntések.

De túl azon, hogy nagy veszteség volna az egyes szavazatok
indoklása révén kapott bővebb névsorolvasás illetve évadát-
tekintés elmaradása, ebben az esetben a színház szakmai sajá-
tosságai miatt valószínűleg hamisabb, manipuláltabb eredményt
kapnánk „hagyományos" szavazással.

4. Egy átlagos színházi évadban százhatvan-százhetven bemu-
tatót tartanak. A szavazáshoz csak az teremthetne abszolút tiszta
helyzetet, ha minden kritikus látna minden előadást, ami nyilván-
valóan képtelenség, sőt megközelítően sem érhető el. Az adott
körülmények között vagy eleve lehetetlennek ítéljük a Színi-
kritikusok díjának kiosztását -- szigorúbb mércével annak ítél-
hetnénk magát a kritikaíró-gyakorlatot is, mert az egyes elő-
adások csak a színházi élet összefüggéseiben ítélhetők meg és
helyezhetők el végérvényesen --, vagy vállaljuk a kompro-
misszumot. Mivel azonban az is nagy szóródást mutat, hogy ki
mit látott, minden „közmegegyezéses" díjodaítélés megenged-
hetetlenül irreális lenne: számos megvitatandó esetben - gon-
doljunk az epizódalakításokra - túlságosan sokan esnének ki a
„szavazásra jogosultak" közül, azon egyszerű oknál fogva, hogy
nem látták az előadást. (Vagy ha ragaszkodnánk a "testületi"
szavazáshoz, akkor létrejönne az az abszurd szituáció, hogy
sokan olyan produkcióra kényszerülnének szavazni, amit nem
láttak. Lehet, hogy „hagynák magukat meggyőzni" kollégáik
érveitől ; lehet, hogy nem találnák elég meggyőzőnek az érveket,
tehát „ellenszavaznának". Vagy tartózkodnának - akkor viszont
létrejönne a mostani helyzet.)

Egyetlen megoldás lehetséges. Mindenki arról szavazzon, amit
látott. Ez pedig legtisztábban a választott módon valósít-ható
meg:, egymástól függetlenül, egyenként leadott szavazatokkal.

5. Nem lesz-e így is igazságtalan a Színikritikusok díjának
odaítélése? De igen. Szubjektív lesz, tehát igazságtalan. A színi-
kritikus ítélete azonban mindenképpen szubjektív. Kétségtelen: a
szubjektivitást fokozza az az esetlegesnek látszó körülmény,
hogy a szavazásnál milyen előadások kerültek bele legnagyobb
számban az összes „látott" produkciót tartalmazó „óriáskalapba";
vagyis melyek voltak a kritikusok által leglátogatottabb
bemutatók. Ezt a mozzanatot azonban nem ítélhetjük merőben
esetlegesnek, még akkor sem, ha tudjuk, hogy a kritikusok egy
részét kötik a körülmények: lapjuk jellegéből



adódóan sokan csak Budapesten látható előadásokról írnak -
vidéki produkciókról kizárólag fővárosi vendégszereplések
alkalmából -, mások pedig nem a kedvük szerint, hanem a
szerkesztőségi munkabeosztáshoz igazodva járnak színházba.

Mégis : önmagában szavazásnak számít, hogy melyek azok az
előadások, amiket a kritikusok nagy számban sietnek meg-nézni,
és melyek esnek ki a látószögből.. .

A szavazás választott formája ekképpen nemcsak a színházi
évadról, hanem a színikritikáról is képet ad. A Színikritikusok
díja kettős tükör: a kritikusok ízlése, ítélőképessége, szemlélet-
módja éppúgy megméretik, mint a színházi teljesítmény. S csak
az egyenkénti szavazás képes tudatosítani mind a szakmában,
mind a közvéleményben, hogy a kritikusok nem alkotnak tes-
tületet; nem a „céhet", nem is a „céget", hanem önmagukat
képviselik.

6. Mi várható az egyéni vélemények összegezésétől? Mi a
haszna a Színikritikusok díjának ?

Kétségtelenül tisztább lesz a színházi évadokról alkotott
kritikai kép. Nem derülhet ki, hogy a kritikusok egyenként

„Krisztust" mondanak, ami unisonóban „Barabbásnak" hangzik.
Nem tartható majd fönn az a vélemény, hogy a színibírálók
ódzkodnak az állásfoglalástól. Nehezebb lesz összemosni a
valódi értékeket az álértékekkel és az értéktelennel. Viszont
kiderül, hogy vannak-e összehangzások a bírálók között, vannak-
e dokumentálható kritikai tendenciák.

Tehát vizsgázik a kritika.

Másrészt az is kitetszik majd, hogy melyek azok az előadások
és együttesek, amelyek - szintén tendenciaszerűen - más elő-
adások és más együttesek fölé emelkednek. Továbbá, hogy van-e
megfelelés illetve eltérés az egyes produkciók vagy mű-vészek
társadalmi, közönség- illetve kritikai megítélése között. Vagyis
hogy miként viszonylik egymáshoz a társadalmi, a szakmai, a
közönség- és a kritikai presztízs.

Bár nyilvánvaló, mégis szögezzük le: a Színikritikusok díja
nem nívódíj, nem miniszteriális vagy tanácsi elismerés, nem ál-
lami kitüntetés, hanem pontosan az, amit a neve jelez: a színi-
kritikusok díja.

Színikritikusok díja 1979/80
A legjobb új magyar dráma: CSURKA ISTVÁN: DEFICIT

A legjobb előadás: ASCHER TAMÁS rendezése a Nemzeti Színházban (OSZTROVSZKIJ: JÖVEDELMEZŐ ÁLLÁS) A

legjobb női alakítás: BÁNSÁGI ILDIKÓ (Deficit, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: KÁLLAI FERENC (Úrhatnám polgár, Nemzeti Színház)

A legjobb női epizódalakítás: CSÁKÁNYI ESZTER (Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely Színház)

A legjobb férfi epizódalakítás: EPERJES KÁROLY (Gyöngyélet, Halmi, kaposvári Csiky Gergely Színház) és

KÉZDY GYÖRGY (Don Juan, Várszínház; Háromszoros vivát, Agria Játékszín)
A legjobb díszlet: PAUER GYULA színpadképei (Úrhatnám polgár, Jövedelmező állás, Nemzeti Színház;

Halmi, kaposvári Csiky Gergely Színház)

Különdíj: BENEDEK MIKLÓS, CSÁSZÁR ANGÉLA, SZACSVAY LÁSZLÓ (Budapest-Orfeum, Nemzeti Színház)

A szavazásban harminckét kritikus vett
részt. Átütő többség csak a legjobb dráma
kategóriájában mutatkozott: a Deficitre
huszonhárman szavaztak.

A legjobb előadás díját elnyerő Jöve-
delmező állás nyolc „tiszta" szavazatot
kapott. Akadt, aki egy másik Ascher-
rendezést, a Gyöngyéletet jelölte az első
helyre, és az Osztrovszkij-előadásra vok-
solók közül is többen említették az Arden-
bemutatót. Ha a két előadás „helyezéseit"

hozzászámítjuk az eredményhez, akkor az
Ascher Tamásra leadott szavazatok száma
eléri az abszolút többséget. Egyetlen
szavazatkülönbséggel szorult a második
helyre a Nemzeti Színház Emigránsok-
előadása, Székely Gábor rendezése. A
további sorrend: In memoriam O. I .
(Vígszínház, Valló Péter); Csurka István:
Deficit (Pesti Színház, Horvai István);
Moliére: Úrhatnám polgár (Nemzeti
Színház, Zsámbéki Gábor); Moliére:
T a r t u f f e (miskolci Nemzeti Színház,

Major Tamás). Harminckét szavazóból
tizenkilencen - tehát az abszolút több-
ségnél kettővel többen a Nemzeti Szín-ház
valamelyik előadását tették az első helyre.

A legjobb női alakítás jelöltjei közül
Bánsági Ildikó azonos szavazatszám mel-
lett egyetlen „második helyezéssel" előz-te
meg Tímár Évát. (Az egyik szavazó külön
megjegyzése elsőségeldöntő szereppel
ruházta föl a Bánsági Ildikót a második
helyre jelölő szavazatát.) Egyéb-ként
érdekes, hogy ebben a kategóriában volt a
legmagasabb a tartózkodás aránya, viszont
összesen tizennégy színésznő kapott
szavazatot az első helyre.

A férfiak között a kilenc szavazattal
befutó Kállai Ferenc mögött igen tömör a
mezőny. Sorrendben Szilágyi Tibor és
Szoboszlay Sándor, majd Garas Dezső és
Gálffy László következik. A helyezéseket
is hozzászámítva: Garas Dezső, Avar
István és Blaskó Péter tábora erősen

megnövekszik. Magára a díjra tizenhárom
színészt jelöltek.

Az epizódszereplőknél - tizenhét szí-
nésznő és huszonegy színész - természe-
tesen nagyobb a szóródás. Csákányi E s z -
ter mögött Göndör Klára és Czakó Klára
volt szoros versenyben, Kézdy György és
Eperjes Károly mögött pedig Benedek
Miklós. (Utóbbinál a Budapest-Orfeum
különdíjához ez a felhívó jellegű szava-
zatszám is hozzájárult.)

A díszlet-jelmez kategóriában is igen
éles volt a „párharc". A tizenegy szava-
zatos Pauer Gyula kis előnnyel győzött a
kilenc-szavazatos Fehér Miklós előtt.
Miután a szavazatok itt is, ott is megosz-
lottak a legjobbnak ítélt tervet illetően,
azaz mindkét tervezőművésznek több
sikeres munkáját jelölték meg a kritiku-
sok, a díjat ezúttal nem a művész valame-
lyik konkrét színpadi díszlete nyerte, ha-
nem az egész évadra kiterjedő tervezői
összteljesítménye.


