
datos színházi filozofémák. Ez az eklek-
ticizmus azonban szándékos, és a legtöbb
Ristié-rendezésben koherens világ-nézeti
alapra épül. Említettük már, hogy Ristic a
formát, előadásainak gazdag és innovatív
formavilágát következetesen szociális
jelentéssel ruházza fel. S teszi ezt egy
olyan korban, amelyre inkább a formai
keresés jellemző, amelyben nin-csenek
kialakult, nagy és statikus formák, s így
rendezéseiben az állandó formaátmenetek
szükségszerűen tudátos, átgondolt
eklekticizmust teremtenek.

Ristié rendezői világának e jellemvo-
násait még inkább kiemeli az a tény, hogy
előadásainak alapját kollektív érzések és
ársadalmi szimbólumok alkotják.
Rendezéseinek visszatérő vezérmotívuma
az a kérdés, azonosulhat-e az egyéni hős a
tömegekkel, a tömegérzésekkel, a
kollektív jelképekkel. Vagyis az egyén
számára a tömegszimbólumok állandó
vonzó-taszító erőt jelentenek. Ehhez Ristié
gazdag színpadi „hátteret" teremt, s e
hál:tér sokszor az előtér protagonistája
lesz. A háttér elveszti mögöttes, sík-szerű
jellegét, és a körszínházi vagy az átlószerű
megoldás szabályai szerint szerveződik
meg. Ez nemcsak az előadás ritmusát
élénkíti, hanem a drámai hangsúlyokat is
módosítja. Ristié lényegében felbontja a
játéktér harmonikus felosztását, s a fontos,
a drámailag hangsúlyos jelentések részére
sokszor visszahódítja a színpad (látszólag)
marginális részeit. Színpadtér-felosztása
tehát diszharmonikus, ritmikus, nem
hierarchikus. Tér-kompozíciójában így
anarchikus jelek mutatkoznak, eltűnik a
centrum és a periféria közötti különbség,
ez viszont lehetővé teszi számára, hogy
ötletesen, szabadon és kötetlenül
mozgassa a színészeit, hogy a
térkonvencióktól mentes koreográfiát
teremtsen. Rendezői újításainak
próbaköve a térkezelés. Ezzel
magyarázható az a hajlama, hogy új, a
színházépületen kívüli játékteret keres-
sen, és innen eredeztethető az a törekvése
is, hogy a hagyományos színpad keretein
belül radikálisan megreformálja a
térstruktúrát. Ristié rendezői eszköztárára
jellemző, hogy egyféle totális színházat
hirdet, de ehhez nem a létező színpadi
konvenciók puszta felülmúlásával jut el,
hanem a brechti hagyományokból kiin-
dulva, meghatározott intellektuális mód-
szer segítségével, nem csupán a látvány
tökéletes megszervezését, hanem az elő-
adás teljes éthoszát szem előtt tartva.

Munkásságában a totális színház kon-
cepciója nem egyszerűen rendezői mód-

szeréből és eszközeiből következik, ha-
nem látásmódjából és világnézetéből is.
Előadásainak legnagyobb része polemikus
hangvételű, elszántan elemzi az emberi
vereség, a társadalmi kórtünetek okait., és
nem elégszik meg annak nagy-szabású
ábrázolásával. Aiszkhülosz Perzsák című
tragédiájának rendezésekor neki nem
elegendő, hogy a győztesek és a
legyőzöttek viszonyát elemezze, hogy a
legyőzötteken mérje le a győztesek
hősiességét, de indulatosan megfogal-
mazza a nép vereségét is. Dusan
Jovanovic Hadititok című drámájában is
első-sorban a tömeg öneszmélésének
dramatikus labirintusa érdekli. Az A-moll
mise (Danilo Kis Boris Davidovics síremléke
című elbeszélésének Ristié által írt szín-
padi változata és kommentárja), miközben
megfogalmazza a forradalom tragédiáit,
balladikus hangon elmondja a
forradalmak vereségeit, ugyanakkor a tö-
megek permanens reményét is megmu-
tatja. Érdeklődésének homlokterében tehát
a forradalom eszméje, a forradalom
drámai válaszútja, kudarca és reménye áll.
Számos előadásának vezér-motívumát
képviseli a létező társadalmi létformákkal
folytatott vita, a statikus és konzervatív
szimbólumok ironikus megvilágítása, a
közélet tradicionális fan-. tomjainak
bírálata, az autoritatív életfel-fogás és
gondolkodásmód tagadása. Színházi
hitvallása a korszerű, antiautoritatív
baloldali állásfoglalás és világnézet,
Ennek a felfogásnak a legkomplexebb
esztétikai megvalósítása az A-mol l mise,
amelyben példaszerűen ötvöződnek a vi-
lágnézeti és a formai intenciók. Ez az
előadás, akár egy hatalmas szocialista
kórus kiált az antiautoritatív forradalmak
után, s ennek a kiáltásnak, „misének" a
hangja erősebb a történelmi vereségek
siratóénekénél, fájdalmánál. A Beckett-
mű, a Godot-ra Járva ugyanebben a szel-
lemben került színre, a várakozás prog-
ramszerű, konzervatív misztikáját bírál-ta
benne, és ezzel megszabadította a drámát
a Godot-közhelyektől.

Ez a világnézeti kritika implikálja, hogy
a színházban gondolkodó Ristié
minduntalan szét akarja feszíteni a szín-
ház határait, hogy előadásaiban a cselekvő
és kritikus ember képe formailag is
releváns legyen. E kettős mozgásban
rejlik Ljubisa Ristié színházának ereje: a
totális színház számára nem program-
szerűen vallott, hanem jelzésszerűen jelen
lévő, nem normatív-stiláris, hanem - a
fentebb kifejtett értelemben -
szocialisztikus-utópikus elv.

CSÁKI JUDIT

Kialszanak a fények?

Színház New Yorkban 1984 őszén I.

November közepén formás kis „színi-
előadás" helyszíne volt a New York-i
Times Square. Az előkészület abból állt,
hogy komoly üzletemberek részletes,
pontosan kidolgozott tervet vittek a vá-
rosatyák elé a város színházi centruma
végletes kettősségének megszüntetésé-
ről. Az eddigiek során ugyanis hiába volt
minden intézkedés, hiába emelték már
vagy tíz éve hatszázra a téren szolgálatot
teljesítő rendőrök létszámát: a városnak
ez a része ma se biztonságos, tolvajok,
rablók, prostituáltak, kábítószeresek,
pornómozik és -üzletek zavarják a
Broadway-színházak elegáns közönségét.

A rendezési terv szerint földig rom-
bolják majd a jelenlegi épületeket, hatal-
mas felhőkarcolókat húznak fel a helyük-
be - és végképp befellegzett azoknak a
fényreklámoknak, amelyektől, sokak sze-
rint, Times Square a Times Square.

A színielőadás a televízió - több társa-
ság - népes kivonulásával kezdődött, és
egyenes adással folytatódott. Amatőr
szereplők - az „utca embere" fakadtak ki
profi riportereknek - a „pártatlanok-nak" -
a „barbár", „antipatrióta" terv ellen. A
feszültség a kitűnő dramaturgiának
köszönhetően fokozódott - ahogyan kell.
A tetőponton azután lekapcsolták a Times
Square összes fényreklámját - sosem
látott sötétség és egy pillanatig hatalmas
csend ülte meg a teret. A láthatatlan és
nem tehetségtelen rendezőség úgy
döntött: a tetőpont egy-úttal az abgang...

Ott-tartózkodásom idején nem dőlt el
végleg, mi lesz a tér, illetve a fényreklá-
mok sorsa.

Off nélkül

Ez volt egyébként az egyik legjobb színi-
előadás, amit New Yorkban láttam. Kin-ti
kollégáim szerint rosszkor érkeztem: ezen
az őszön, kora télen nem történt semmi
izgalmas. Igaz - tették hozzá -, így van
már egy ideje.

A Broadwayn változatlanul mennek telt
házzal, hónapokkal előre vásárolt
jegyekkel - a több éves slágerek: a Chorus
Line, a Dreamgirls, a Negyvenkettedik



utca, a Macskák, az Oh, Calcutta !. Új és
nagy siker a Dumas regényéből készült
musical, a Három muskétás; szintén új,
szintén nagy siker, de nem musical Arthur
Miller Az ügynök halála című drámájának
előadása, Willy Loman szerepé-ben Dustin
Hoffmannal. Erre éppúgy szétkapkodják a
negyven-negyvenöt dolláros jegyeket,
mint a Macskákra, de a kritikusok szerint
még sincs esélye arra, hogy olyan szériát
érjen meg, mint a musicalek. Es nem
elsősorban azért, mert egyébként - mint
mondják - hagyományos, majdhogynem
fantáziátlan és kissé unalmas előadás,
hanem mert ilye-nek a Broadway
törvényei.

A legtöbb Broadway-előadás tehát
musical; részint már befutott szerzők új
darabjai, részint az off Broadwayról át-
hozott - mert ott sikeresnek bizonyult -
próbálkozások.

Nemcsak köztudott, hanem az unalomig
agyonismételt tény, hogy a Broadway nem
a színházi élet, hanem a színházi üzlet
központja. Angolul már a neve - show-
business - sem hordoz semmiféle pejoratív
jelentést. Tudomásul vétetett, hogy a
Broadway más, mint aminek az első
pillanatban mutatja magát - éppen úgy,
mint a Saks Fifth Avenue: az egyik
színháznak mutatja az üzletet, a másik
üzletnek a színházat .. .

Jelenleg körülbelül negyvenöt Broad-
way-színházépület van. (Broadway-szín-
házépület az, amelynek nézőterén négy-
százkilencvenkilencnél több ember fér el -
gyakorlatilag nem ritka az ezernél nagyobb
befogadóképességű színház sem.) Ennek
csak mintegy a felében játszanak - a többi
mozi, vagy más célra adták ki, esetleg
üresen áll. Volt idő, amikor ugyanez a
város nyolcvan ilyen színház-épületet bírt
el.

A Broadway-színház - épület. Nem
társulat, csak egy ház. Jobb esetben egy
művészetpártoló dinasztia tulajdona,
rosszabb - de gyakoribb - esetben egy
ügyes és gazdag ingatlantulajdonosé, aki
azt csinál vele, amit akar. Gyakori, hogy a
tulajdonos „művészeti igazgató-ként" vagy
tanácsadóként is funkcionál ; azon kívül,
hogy bérbe adja az épületét, rendszerint
pénze is van a produkcióban, tevékenyen
részt vesz a stáb kialakításában, a
darabválasztásban stb. „Szín-házi
emberré" képezi magát.

A Broadway-színházak „commercial"

színházak - szintén pejoratív felhang
nélkül. (Ez az állandósult jelző, s a helyzet
persze kitermelte a „non-commer

cial" vagy „non-profit" színházakat is.) Ez
pedig mindent meghatároz működésével
kapcsolatban.

A Broadway-színház nem kockáztat,
nem vállal fel művészi irányzatot, önki-
fejezést, semmilyen „kétes értékű" kül-
detést. Biztosra megy, kipróbált és be-vált
darabokat tűz műsorra, híres fősze-
replőket, neves rendezőket szerződtet; jó
pénzért persze, mint ahogy a darab
kiállításától sem kíméli a dollárt - szigo-
rúan a sokszoros bevétel reményében. A
hosszadalmas próbafolyamat s a sokszor
még hosszadalmasabb szereplőválogatás,
a szupertechnika s a szuperkivitel
költségeit bőven megfizetteti a pénz-
táraknál.

A közismert tétel - mely szerint szín-ház
sehol sem képes eltartani magát a világon
- egyetlen masszív ellenpéldája lehetne ez
a színházi képződmény. Még-se az.

Mert igaz ugyan, hogy a Broadway-
színház nem kap sem állami, sem más-
milyen támogatást, de nem is költ jó
néhány olyan dologra, ami Európában a
legtöbb színházban komoly tétel a kiadás
rovatban. Nemigen rendel például dara-
bot írótól - az előadások alapanyagát
többnyire az off-Broadwayról „impor-
tálja". Nem „tart el" személyzetet - akik
egy előadás megszületésében közremű-
ködnek, alaposan megdolgoznak a fizeté-
sükért. Egyszeri alkalomra szerződnek
ugyanis. Bevétele tiszta nyereség, nem
finanszíroz belőle új, másik darabot, hi-

szen egy előadást addig - sok-sok évig -
tart műsoron, amíg közönsége van. Te-hát
nem évadban, hanem sokkal nagyobb
időszakban gondolkozik. Ha megbukik -
ez is előfordul -, a bukás nem kíséri
tovább; egyetlen társaság terhe az egész.
Mások, újak jönnek, új próbálkozással,
tiszta lappal.

Ugyanakkor: közvetett módon mégis
részesül különböző támogatásokból.
Mindazon szervezetek, amelyek általában
a színház fejlődését hivatottak segíteni,
„projectjeikből", tervezeteikből a Broad-
way-színházakat sem hagyják ki. És van-
nak olyan szervezetek is, amelyek - jó-
tékonysági vagy egyéb alapon - egész
házakat vesznek meg bizonyos előadá-
sokból, például a mozgássérültek vagy
süketnémák részére. Ugyanolyan áron
persze, mint az átlagpolgár - mert a
Broadway-színház nem jótékonysági in-
tézmény.

Mégis, hiába olyan a Broadway, ami-
lyen; hiába övezi lenézéssel vegyes meg-
vetés az értelmiségiek részéről; hiába

vált ki elkeseredett dühöt a más színház-
eszményt vallók közt - a legtöbb szín-
háznak, írónak, rendezőnek és persze az
összes színésznek mégis a Broadway a
legdédelgetettebb álma. Én is szerettem
volna hinni, hogy mást is felvállal ez a
színházcsoport, mint a jól és drágán
megcsinált, de többnyire üres és hígan
szórakoztató musicaleket. De a Miller-
drámát példaként idéző felvetésemre és
gyanúmra, hogy talán a nemzeti dráma-
irodalom első vonala mégiscsak otthonra
találhat itt, határozottan leintettek. A
Miller-darab mellékesen került színpadra -
azon az előadáson elsősorban, minde-
nekfelett Dustin Hoffman lép színpadra,
érte jön be a közönség, az ő neve tízszer
akkora a plakáton, mint a szerzőé, és így
tovább... Vagy sztárra, vagy siker-
musicalre megy a színház - de mindenképp
a pénzre.

Off

Az off-Broadway színház olyan épület,
amelybe kilencvenkilencnél több, de öt-
száznál kevesebb néző fér be. A kritiku-
sok szerint itt található New York szín-
házi életének legértékesebb és legizgal-
masabb része. Részint kevésbé kommer-
ciális, mint a Broadway; részint színházi
életet működtet, tehát irányzatokat, írókat,
rendezőket vállal fel, színészeket „termel
ki" a Broadway számára, darabok után
kutat, társadalmi irányultsága,
érzékenysége az őt körülvevő világra
megnyilvánul az előadásokban. Az off-

off-Broadwayhoz viszonyítva lényeges
művészeti garanciával bír, valamelyes
profizmus, képzettség, színi kultúra jel-
lemzi. Egyidőben körülbelül húsz-egyné-
hány off-Broadway produkció fut; ennek
körülbelül a fele figyelemre méltó. (Pusz-
tán összehasonlításként: a körülbelül
hatvan jegyzett off-off-Broadway elő-
adásból összesen csak mintegy tíz érde-
mel figyelmet - összegzik tapasztalataikat
kritikuskollégáim.)

Az off-Broadway színháznak megha-
tározott szerződéseket kell kötnie a köz-
reműködőkkel, íróval, rendezővel. Akik
itt dolgoznak, fizetést, díjazást kapnak -
ha többnyire nem is túl magas összeget,
mégis itt talál méltó kereseti lehetőséget a
rengeteg állástalan színész csekélyke
töredéke. S bár a szerződés itt is egyet-len
előadásra szól - nem állásra, csak
munkára tehát -, szerencsés esetben egy
évad gondját letudja a színész.

Az off-Broadway színházak legtöbbje
szintén kommerciális - ilyen értelemben



ezek a „nagy" Broadway előszobái. A
színvonalasabbak Joseph Papp Public
Theaterje például, a maga öt színház-
termével, tekintélyes külsejével és komoly
repertoárjával - mégis vállalják a
kockázatot, és „tartalmas" színházat csi-
nálnak. Ez a bizonyos kockázat megfelelő
színvonal esetén nem is olyan nagy

oktatnak ismét ismerőseim -, hiszen a
városban akad azért némi igény a nívós
intellektuális színházi élményre, amelyet
másutt nemigen lehet kielégíteni.

Az ott-Broadway színház támogatást
kap. A támogatás - és ez az egyik alap-vető
különbség az európai és az amerikai
színházi rendszer között - itt túlnyomó-
részt magánszemélyektől származik. Nem
egyéni támogatás - de magán. Fontos
tudnivaló, hogy a jelenleg ér-vényben lévő
adózási rendszer támogat-ja is az ilyesfajta
adományokat: aki pénzt ad, az az adomány
összege után nem adózik. Különösen akkor
fontos ez, ha valaki egy adóhatár közelébe
kerül, ne-tán épp átlépne egyet, és jóval
magasabb százalékot kellene fizetnie
jövedelméből -. ilyenkor az adomány
levonása után az alacsonyabb
adószázalékot fizetve összegszerűen
sokkal nagyobb a megtakarítása, mint az
adomány összege. Ilyenformán - de igazi
ügyszeretetből is - akadnak támogatói a
színház-nak, olyannyira, hogy ezek az
összegek teszik ki a színházi támogatás
kétharmadát. Újabb egynegyedét pedig az
egyéni támogatások. Ez a két támogatási
forma komoly veszélybe került: úgy hírlik,
Reagan egységesíteni kívánja az
adószázalékot. Ha megszűnnek a határok,
és ezzel az „ösztönző", várhatóan
visszaesik majd az adakozási kedv.

A kétharmad és egynegyed után fenn-
maradó töredék az "állami" támogatás; azaz
a városi, az állami (ami itt mást, mondjuk,
megyét jelent) és a kormány-szintű.
Nagyságáról csak annyit, hogy
összegszerűen -- a pénzt „egyenesben"

átszámolva - alatta marad a Hollandiában
erre fordított összegnek.

Mindez együtt sem sok. Következés-
képp, és ez a másik lényeges különbség az
európai színházi rendszerhez képest, a
megkeresett bevétel aránya sokkal na-
gyobb a színház költségvetésében, mint az
ilyen-olyan támogatásé. Igaz, egy-egy
színház adminisztratív személyzete a
miénknek csak töredéke; pedig a hirde-
téssel ott például külön embernek kell
foglalkoznia, nem is keveset; s ugyanígy
az adományok szervezésével is. Arulnak

trikót, posztert az előadásokhoz - ez mind
bevétel.

Az off-Broadway színházak műsorán is
van musical - nem is titkoltan azzal a
céllal., hogy siker esetén átkerüljön a
Broadwayra. De sok a kortársi dráma,
akad klasszikus is; Pirandello, Lanford
Wilson, Mrozek, Kroetz, Sam Shepard
neve mellett sok-sok amerikai, eddig is-
meretlen íróé szerepel.

Off-Broadway színházba menni sem
olcsó: tíz és huszonöt dollár között mo-
zognak a jegyárak . .

Off-off

Noha csak mintegy hatvan off-off-Broad-
way előadásról beszéltek nekem - sokkal
többnek tűnt. Mindenütt játszanak;
lépcsőházban, garázsban, kiszuperált
gyárépületben (ez például előkelőnek
számít), megállapíthatatlan funkciójú ter-
mekben - sok olyan helyen., amelyet a
magyar tűzoltóság, rendőrség, KÖJÁL és
ki tudja még, ki, rohanvást bezáratna. Es
persze mindenütt a városban: az East Side
előkelő részén, és azon a Lower East Side-
on, ahol épelméjű ember nappal sem
sétálgat.

Csinálnak show-t, musicalt itt is - és itt
is azért, hogy a Broadwayra kerüljön.
Ritkán sikerüL És játszanak mindent és
mindenkit: Gorkijt és Saroyant, amatőrök
által írt monológokat, némajátékot és
operaátiratot. És játszanak mindenféle
stílust: Sztanyiszlavszkij módszer-
illusztrációt, melyet „egyelőre ismeretlen
kísérletként" hirdet a műsorfüzetként szol-
gáló stencilpapiros. Naturalizmus, szür-
realizmus, filmmel elegyített színház,
mindenféle experimentális törekvés - s a
teljes színháztörténeti avantgarde felvonul
itt, szélsőséges színvonalú előadásokban,
de egységesen forró ügyszeretettől
áthatva.

De bármit játszanak - csak tizenkét-szer
játsszák. Egyszerre legfeljebb ki-
lencvenkilenc néző előtt. Ettől off-off-
Broadway ... itt a színészek nem kapnak
pénzt, sőt többnyire ők és az író, rendező
finanszírozzák a nem túl költséges
előadásokat. Nagy ritkán akad egy-egy
mecénás is. Államtól származó támogatást

semmilyen szintűt- nem kaphatnak há-
rom évig; és sok csoport, társulat meg sem
éri a három évet. Rá vannak szorulva az
adományokra - őket fogja sújtani
leginkább, ha Reagan beváltja ígéretét.

Vannak társulatok, amelyek saját
épülettel rendelkeznek; esetenként ők
fogadnak be más társulatokat is. Ezen a
szinten a leggyakoribb, hogy néhány
ember -

színészek, rendező, sokszor kezdő író is -
állandó csapattá áll össze.

Az off-off-Broadway nem a megálla-
podott, kikristályosodott színházi, esz-
tétikai minőségek otthona. Sok jó rész-
letet, merész újítást, vakmerő kísérletet
látni itt - és sok kudarcot. Meg nyilván-
való létbizonytalanságot, elkeseredett
felfelé törekvést.

Az off-off-Broadway színészei - mint
már említettem - nem kapnak fizetést,
honoráriumot. Akadnak köztük képzet-
len, a szó legszorosabb értelmében ama-
tőr színjátszók - s akárcsak nálunk, ott
sem jelenti azt, hogy ne értenének a szak-
mához. Miként az ellenkezője sem evi-
dens. Színész egyébként könnyen lehet
valaki az Egyesül: Allamokban; rengeteg
különböző rendű és rangú intézmény
képez színészeket - a néhány köz-ismert,
világhírű színésziskolában, studióban
csak a színészek töredéke tanul.

Nem nehéz bekerülni a színészek szak-
szervezetébe sem, s még könnyebb a
színésznyilvántartásba - s aki a listán van,
már színész. Allástalan színész. Számuk
többszöröse a színházak felvevő-
képességének; még akkor is a falakon
kívül szorulnának sokan, ha a színházak
„normális" „igazságos" kiválasztás alapján
dolgoztatnák őket. De nem is így van:
„igazságtalanul", a nevekre hajtva
alkalmazzák a színészt, aki név nélkül
pincérnek, taxisofőrnek áll - s mint
színész, a munkanélküliek népes táborát
növeli.

E népszerűtlennek, ám számomra
meggyőzőnek látszó érvelést nem vala-
mely jól menő produkció pénzhajhász
producere, hanem egy köztudottan, do-
kumentáltan baloldali, a színészekkel ro-
konszenvező kritikus vezette le nekem.

,O f f - o f f - o f f "

Színikritikus. Ott sincs rá külön egyetem,
speciális képzés, akárcsak itt. Ott is úgy
kezdi a nagy reményű ifjú, hogy jobb-
rosszabb írásaival bombázza a szer-
kesztőségeket, míg valahol valakinek
megtetszik a munkája, és foglalkoztatni
kezdi. Fix fizetésért, állandó állásban sok-
kal kevesebb kritikus dolgozik ott, mint
nálunk. Legtöbbjük szabadúszó, és tény-
leges vagy hallgatólagos szerződés köti őt
egy-egy újsághoz, szerkesztőhöz.

Bizonyos helyeken, bizonyos színikri-
tikusoknak, bizonyos esetekben szinte
korlátlan hatálma van. Ha Frank Rich, a
New York Times vezető színikritikusa azt
írja valamely Broadway-bemutatóról a
premier másnapján(!) megjelenő kri-
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tikájában, hogy a produkció unalmas,
dilettáns, gyenge, rossz - aznap már nem
játsszák a darabot. Jól kifigyelt tapasztalat
inti erre a producert: így veszít a
legkevesebbet. Mert a közönség bizony
nagyon hallgat ott a kritikusra, ahol
negyven dollárt fizet ki egy jegyért. (Ha
nincs is értelme „egyenesben" forintra
átszámolni ezt az összeget, a negyven
dollár egy középosztálybeli ember szá-
mára ott körülbelül annyi, mintha itthon
350-400 forintot kellene fizetnie.)

Ellenkező értelmű mindenhatósága már
nincs a kritikusnak - ott sem: „meg-
menteni", sikerre vinni nem tud produk-
ciót, bármilyen felsőfokokat halmoz is
kritikájában. Csak megölni.

De Frank Richnek persze általában
tetszenek a Broadway-produkciók - így a
radikális lépésre ritkán kerül sor. Mint
ahogy hasonlóan vélekednek a televízió
három-négy csatornájának állandó mű-
ítészei is - tehát nem fenyegeti nagy ve-
szély a producereket. Más lapoknál dol-
gozó kollégák maliciózusan jegyezték
meg, hogy a teljhatalmú kritikusok ki-
válogatása szigorú - és nemcsak pálya-
alkalmassági - szempontok alapján tör-
ténik; hozzáfűzve azt, hogy a New York
Times nevű napilapról elnevezett Times
Square, a színházi élet központja nem-csak
fizikailag van igen közel a lap szer-
kesztőségéhez, illetve tulajdonosaihoz.

De egy „normális" New York-i heti-lap,
például a Village Voice színikritikusának
is számít a véleménye; elsősorban persze
nem a Broadwayn, amelyről - a
szélsőséges ízléskülönbségek és hasonló
okok miatt - nem is mindig írnak, ha-nem
az off- és az off-off-Broadwayn. Nemcsak
a közönség és a művészek számára fontos
az írásuk, hanem az adományozók
„megpuhítása" szempontjából is.

Mindez növeli a szakma felelősségét.
Nem állítom, hogy minden szempontból
optimális mértékben, de kedvező mel-
lékhatása feltétlenül akad. Ott például
súlyos etikai vétség, ha valaki kétszer
„adja el" ugyanazt az írást, ugyanazt a
véleményt. (Nem is beszélve arról, ha
ugyanarról az előadásról nem is ugyan-azt
a véleményt adja el kétszer!) De elég, ha
például a kritikus véletlenül elszunyókál
egy előadáson, amelyről írnia kell, s a
szendergésnek tanúja akad (és biztosan
akad!). A kritikus azonnal elveszti az
állását.

Persze, miként a szélsőséges nemtetszés
a Broadway-előadások esetében, ilyesmi
se nagyon fordul elő.
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