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Hogyan értsük a kriti-
kust?

Mészáros Tamás Maszk nélkül című ele-
gyes műfajú kötetének végére helyezte át-
fogó igényű tanulmányait (Színház és
közönsége gyűjtőcímmel), melyek bizony
sivár és elkedvetlenítő összképet rajzol-
nak fel színházművészetünk ez idő szerinti
működési feltételeiről. Részletesen és
meggyőzően ír a nemzedékek átugrásából
eredő káderhiányról s az általa diktált
kényszermegoldásokról, valamint olyan
kísérőjelenségeiről, mint a stabilitás hiá-
nya, a már kórosnak tekinthető fluktuáció,
ír a kockáztatás, a kísérletezés
lehetőségeinek beszűküléséről az adott
struktúrán belül, a szervezési rendszer
elöregedettségéről, illetve az általa fenn-
tartott mesterséges konjunktúráról s
mindezzel összefüggésben az eredmé-
nyesség megítélhetetlenségéről. Mészáros
tehát, ritka kivételként, gyakorolja azokat
a nagyobb lélegzetű műfajokat, melyeket
gyakran kérnek számon a kritikusoktól.
De írásai tanúsága alapján kollégáinak
óvakodása se véletlen. Egyesek talán attól
tartanak, hogy az ilyen átfogóbb
helyzetképek elvennék kedvüket a napi
munkától, tulajdonképpeni kenyérkereső
hivatásuktól: az egyes színi-előadások
megítélésétől. Mert ha aztán az optikát
ismét szűkíteni kell: hol vonják meg a
határokat, melyeken belül az adott
teljesítmény még felelős önmagáért, és
hogyan állítsanak fel olyan mércéket,
melyekben igényesség és belátás keverési
arányát lelkiismeretük még elfogad-hatja?
Hiszen a működési feltételek ismeretében,
úgy tűnik, minden ki nem elégítő
teljesítmény számára van mentség bőven;
kivétel legföljebb az abszolút
tehetségtelenség - és ki merné ezt a minő-
sítést rásütni bármely élő, tehát válto-
zásra, fejlődésre is képes embertársára?

Mészáros Tamás azonban vérbeli új-
ságíró és amellett közismerten jó idegzetű
fiatalember. Ő vállalja az optika vissza-
szűkítését, és az általános helyzet isme-
retében is kész tételezni egy egyszeri
színházi teljesítmény felelős autonómiá-
ját. Nemcsak azért, mert másképp nem
funkcionálhatna választott hivatásában.
Hanem azért, mert elutasítja a „parancs-ra
tettem" ideológiáját. Jobb működési

feltételek között a magyar színház talán
jobb lehetne. Ám a jelen működési fel-
tételek felmentést mégis csak annak szá-
mára adhatnak, aki, megtapasztalván őket,
levonul a pályáról. Aki itt marad, az már
felelős egész munkásságáért s minden
egyes produktumáért, hiszen
csapatjátékban vesz részt: belépett egy
kisebb közösségbe, hogy együtt formálják
egy nagyobb közösség szemléletét,
erkölcsi és esztétikai értékskáláját.

Mészáros Tamás tehát a körülmények
ritka alapos és komplex ismeretében sem
érzi magát kötelezve, hogy minduntalan
tekintetbe vegye őket. Feltárásukat nyil-
ván nem is elsősorban a művészeknek
adresszálja, hisz ők nem sokat változtat-
hatnak rajtuk. Nekik más üzenetek szól-
nak; s mint az köztudott, az ilyen típusú
üzenetek feladói közül Mészáros az egyik
legszigorúbb, legigényesebb. Most, hogy
egymás után olvastam egyenként
számomra többnyire már ismert írásait, ez
ismét beigazolódott előttem. sokkal
kevésbé az az állítás, melyet néha már-
már magam is hajlamos voltam elfogad-
ni, hogy tudniillik a Magyar Hírlap első
számú színikritikusa nyegleségbe is té-
vedő fenegyerek lenne. Úgy tetszik, e futó
benyomásokat eloszlatja az idő, a köz-
vetlen aktualitás kihunyta, amitől persze
az aznap ütött sebek még sajoghatnak to-
vább, de e sebeket nem szándékosan
élesre cserélt töltések. ejtik: reális értékük
szerint mérlegelve velejárói a nyilvános
szerepléssel járó pályának. Aki ilyen
pályára lép, az egyben eleve vállalja
valamennyi bírálóját is, és hosszabb távon
szerencsésnek mondhatja magát, ha olyan
bírálói is akadnak, akik - most már csak a
színháznál maradva - nem langyos
közhelyekkel minősítik, hanem egy
színházeszményt konfrontálnak az
övével. Még az emberi és kivált művészi
érzékenységek ismeretében is, sőt ezek
alapvető művészi funkcióját is elismerve
az a véleményem, hogy minden jelentős
alkotó nagyjából eleve tudja, melyik
valamirevaló bírálójából fog produkciója
lelkes egyetértést kiváltani s melyikből
elutasítást, és ideális esetben a minő-
sítetlen dicséretnél jobban kellene örülnie
az olyan elismerésnek, amely a hozzá ha-
sonlóan gondolkodóktól ered. Sőt, mu-
tatis mutandis, egyes elutasításokat. - ha
más színházeszmény hívétől érkeznek -
értékelhet olybá, mint saját művészi sike-
rét, ha pedig hozzá elvileg közelállótól, ak-
kor mint egy alkalmi balsiker megbízható
visszaigazolását (jelentős művész az ilyen
balsikereket amúgy is hamarabb ismeri

fel, mint akár legérzékenyebb bírálója).
Ilyen értelemben Mészáros Tamás ab-

szolút megbízható, mert - divatos politi-
kai szóhasználattal élve - kiszámítható
partner, akár szövetségesi, akár kontesz-
tálói mivoltában. Ami természetesen
annyit jelent, hogy ő maga is tudja s má-
sokkal se mulasztja el tudatni, milyen
színházat szeret. Mészáros az olyan szín-
ház híve, amelynek az adott darabról va-
lami eszébe jut, s ez a valami szorosan
kapcsolódik a mai társadalom s az abban
élő ember legizgatóbb konfliktusaihoz;
elvárja továbbá, hogy az előadás ezt a.
saját, újszerű mondanivalóját magas mű-
vészi és mesterségbeli színvonalon fejezze
ki. Ez egyenként - s ezt nem árt hang-
súlyozni egyáltalán nem valami szűk-
keblű rétegprogram, és mondhatni, még
mindenképp belefér egy népes és sokrétű
olvasótábort megcélzó napilap szük-
ségszerű eklektikájába. Határain belül
Mészáros egyenértékűnek fogadja el a
groteszk látásmódot csakúgy, mint a ri-
tuális színházat vagy az általa elkeresztelt
„minőségi realizmust", azt meg éppen
nem állíthatná senki, hogy bármiféle
avantgarde apostolának szegődnék.
Ugyanakkor nem vitatja, hogy nemcsak
ilyen színház létezik, elismeri másfajta
színházi megközelítések létjogosultságát
is, de úgy véli, nem kötelezhető rá, hogy
ezeket ugyanígy szeresse.

Erre a vélelemre a modern színház fej-
lődése szolgáltat alapot. A XIX. század
végéig a kritikus lehetett általában
minőségcentrikus, lévén hogy az egyes
európai országokban a színház, legalábbis
uralkodó, hangadó rétegét tekintve, egy
adott időszakban lényegében egyféle volt,
s ezen belül lehetett megkülönböztetni jót
és rosszat.

A színházi, irányzatokhoz kapcsolódó
kritikusi elkötelezettség fogalma tulaj-
donképpen a rendezői színház kialakulá-
sát követte, s ma, amikor dönt a rendező,
hogy miféle irányzatot kezdeményezzen
vagy képviseljen, s dönt a néző, hogy
melyiket részesítse pártfogásában, és a
választék örvendetes módon immár ná-
lunk is egyre bővebb, tulajdonképpen
természetesnek kellene lennie, hogy e
döntési jog a kritikust is megillesse, mind
művészi, mind nézői, mind - elsősorban -
a kétféle „hozzáállást" egybeötvöző
kritikusi minőségében. Más kérdés az,
hogy mennyiben várható el a kritikus
többé-kevésbé egyenértékű nyitottsága
más, tőle távol álló színházi irányzatok
irányában, tehát az, hogy saját mércéikkel
mérve tudja ezek teljesítményeit is



önmagukon belül minősíteni, vagyis át-
menteni valamit a korábbi kritikusok csak
minőségre orientált „pártatlanságából".
Mészáros, nagyon dicséretesen, tesz is erre
kísérletet, de saját árnyékát nem tudja s
nem is akarja átlépni. Alighanem
helyesen. Többségben úgyis a minden-
evő, mindenre - s többnyire semmire -
fogékony zsurnálkritikusok vannak nem-
csak nálunk, hanem minden ország kritikai
életében; a jelentős kritikusok szűk rétege
azonban korunkban mindenütt az
elkötelezettekből kerül ki, hogy csak Jan
Kott, Kenneth Tynan, Bernard Dort vagy
Charles Marowitz nevét említsem az
általam ismert nyelvterületekről. Az
ilyenek esetében pedig a lényeg a követ-
kezetesség, vagyis a már említett kiszá-
míthatóság.

Vállalt színházeszményén belül Mészá-
ros nem cövekel le egyes színházak, egyes
alkotók mellé - ezt sem árt leszögezni,
mert ilyen vádak vele szemben is,
másokkal kapcsolatban is elhangzanak.
Kétségtelen, hogy azzal a fajta színházi
élménnyel, melyet legtöbbre tart, az itt
közölt írások tanúsága szerint Budapesten
elsősorban a Vígszínházban és a Székely-
Zsámbéki vezette Nemzetiben találkozott,
vidéken pedig Szolnokon, Kaposvárott,
Miskolcon és a Ruszt József vezette
kecskeméti színházban; de azonnal és
örömmel regisztrálja, ha ilyen élmény más
falak között várt rá, és más-felől soha nem
elnéző a hozzá általában közel álló
műhelyek iránt. Ruszt József, Paál István,
Zsámbéki Gábor vagy Csiszár Imre
például kevés kritikustól olvashatott olyan
kemény, nemegyszer csípős
elmarasztalást, mint ettől a szövetsé-
gesüktől; csak remélhető, hogy - a szük-
séges érzékenységet leszámítva - végül
örültek neki. Csak most figyeltem fel rá,
hogy a magyar kritikában egyetlen olyan
elmélyült, rokonszenvező és pontos
elemzője nincs Marton László rendezői
irányvonalának, mint amilyen Mészáros;
és talán másokat is meglep, ha felhívom rá
a figyelmet, hogy Lengyel György legjobb
Madách színházi rendezései is azonnal
reagáló, lényeglátó és lelkes elemzőre
találtak benne.

A kötet egyetlen fejezete okozott csa-
lódást: a z Esszék című tömb. Közülük
kettőben ( A kanális, a vízcsap meg a fo-
g a s . . . vagy amit akartok és Mindennapi ha-
lálaink) Mészáros szintetizálásra tesz kí-
sérletet, de alig valamivel magasabb
szintről, mint az általa is joggal vitatott
évadértékelés műfajában. (Sőt, azokban
sokkal inkább érint hosszabb távon is ér-

vényes tendenciákat.) Általános esztétikai
következtetéseket kíván levonni egy idő-
szak esetlegesen egymás mellé került pro-
dukcióiból, s ennek érdekében azokat egy-
egy vonásukra redukálja, önkényes-nek
ható - s rá egyébként nem jellemző

impresszionisztikus módszerrel és stí-
lusban. Az első esszének, a Tartalmas
formák színházának éppen ellenkező a ba-
ja: itt meg túlságosan is messzire lendíti
magát a konkrétumoktól. Pedig jó lenne,
ha Mészáros ezt a formát is meg-hódítaná;
valóban az elsők között tőle lennének
elvárhatók azok az esszék, melyek
színjátszásunknak nem évadait, hanem
hosszabb periódusait átfogóan, tenden-
ciákra élezve értékelnék. Ez azonban nem
számonkérés, inkább egy igény tudato-
sítása, hiszen mintegy évtizednyi idő még
csak az az alap, melyről Mészáros az ilyen
általánosítások felé elrugaszkodhatnék -
várhat még, míg évei múlásával ez az alap
is szolidabbá válik.

Végezetül, Mészáros Tamás nagyon
szépen ír kritikát. Az esztétika itt persze, a
műfajból eredően, funkcionális, úgy,
ahogy Arthur Miller oly kitűnően
meghatározta, mondván, hogy szerinte a
drámában a költőiség a részek szerves
illeszkedésében áll. Mészáros egyelőre el-
sősorban az általa legsűrűbben művelt
műfajban, a „normál" színikritikában érzi
a legpontosabban a műfaj lelkét. A
szépség itt a célszerűség; kritikáinak nincs
merev sémájuk, építkezésük mindig a
tárgyalt produkció jellegének kíván
megfelelni. Á Danton halálánál, a Bűn és
bűnhődésnél vagy a Fösvénynél a rendezői
olvasat felől indul ki, a z Éjjeli

menedékhelynél vagy az Ú r h a t n á m polgár-
nál az előadás alapgesztusát legjellem-
zőbben kifejező színpadképből, a Jöve-
delmező állásnál a rendező dramaturgiai
munkájából, A gondnoknál az író képvi-
selte irányzat elemzéséből, a Forrón és
hidegen esetében a műsorpolitikai meg-
fontolásokból, A 22-es csapdájánál a
dramatizáló félreértéséből, Csurka- és
Örkény-előadásoknál a drámai szöveg
specifikumaiból - mindig abból az elem-
ből, amely véleménye szerint az előadás
gerjesztette élményben a meghatározó, s
innen kiindulva értelmezi az egész pro-
dukciót. Vagyis Mészáros kritikái meg-
komponált műalkotások, melyek a be-
fogadó szemszögéből értelmeznek egy
másik műalkotást; hadd tegyem hozzá,
hogy rendkívül érzékletesen, frappánsan
és szórakoztatóan, a figyelmes szem
számára a háttérben tetten érhető jelen-tős
és korszerű apparátussal, amely azon-

ban sosem tolakszik előre - Mészáros nem
fitogtatja se műveltségét, se széles
tapasztalati anyagát, sőt bizonyos meg-
lepetésekre és új örömökre éhes és fogé-
kony naivitás is észlelhető írásaiban.

A minap olvastam egy külföldi kritikus
vallomását a színikritika műfajának
immanens igazságtalanságáról, arról tud-
niillik, hogy e mégiscsak másodlagos al-
kotó műve elvben örök életű, míg a
reflexió tárgya, az elsődleges műalkotás
elszáll a pillanattal. Kevés valamirevaló
kritikus nem érzett még ezért lelkifurda-
lást, ám lelkének megváltására még sincs
más mód, mint hogy magát ügyeknek
elkötelezve s meggyőződését állandóan
ellenőrizve és próbára téve legjobb tudása
szerint végezze a dolgát. Ezt azért tartom
szükségesnek leszögezni, mert nem hiszek
a gyakran hirdetett és számon kért
komplex, dokumentatív értékű szí-
nikritikában. Jó lenne minél több arra
érdemes színielőadásról sokrétű, gazdag
dokumentációt hagyományozni az utó-
korra, ám ezen belül a színikritika a maga
dokumentumértékét éppen nem doku-
mentatív jellegénél fogva nyerheti el,
vagyis szelektív, kiemelő, háttérbe szorító
vagy épp egyes elemeket mellőző jel-
legével, rugalmas, mindig az adott pro-
dukció sajátszerűségéhez illeszkedő
struktúrájával; mint színikritika, nem vál-
lalhatja át sem a deskripció, sem a mi-
mográfia, sem a próbanapló vagy épp a
hang- vagy filmfelvétel szerepét (bár á
dokumentációban mindezeknek helyük
van, s elkészültükben a kritikus is részt
vehet). A színikritika ugyanis nem objek-
tív, hanem elkötelezett műfaj, s majdani
forrásértékét csakúgy, mint a mindenkori
jelenben betöltött szerepét ez az
elkötelezett, polemikus jelleg biztosítja.

Mészáros Tamás elkötelezett és pole-
mizáló kritikus. A kritikusok évszázadok
óta nem tartoznak a népszerű em-
bercsoportok közé; már Voltaire is mér-
gezett nyilat lőtt ki rájuk, amikor mér-
gezett nyilaikról példálózott. Költőt vagy
színészt lehet szeretni vagy nem szeret-ni.
A kritikushoz való viszony általában nem
szeretet dolga. Ot akkor értékeljük, ha
felismerjük elkötelezettségét és elismerjük
ahhoz való jogát, és nem aszerint ítéljük
meg, hogy ez az elkötelezettség egybevág-
e a magunkéval, hanem aszerint, hogy ő
maga ezt milyen színvonalon és
következetességgel képviseli.

Mészáros Tamás megérdemli, hogy
ezzel a mércével mérjék.

(Mészáros Tamás: Maszk nélkül, Nép-
művelési Propagandairoda, 1983)


