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Példabeszéd kritikáról,
színházról

Tegnap megint a szokásos cirkusz. A
Madách Színház egy erdélyi magyar író
színdarabját mutatta be. Kritika az elő-
adásról, amelyet a napi sajtóban egyéb-
ként meglehetősen lehanyatlott műfaj
egyik kivételesen jó szemű képviselője írt.
Az észrevétel rövid lényege: a színház
olyan darabot választott, amely kialakított
darab- és játékstílusától távol áll. Ennek
megfelelően az előadás egésze s ezen
belül a színészek játéka teljességgel elüt a
színdarab kívánalmaitól.

Á. felhívta I.-t, a darab főszereplőjét,
aki nyomban az iránt érdeklődött, volt-e az
előadásnak a sajtóban már valamilyen
visszhangja. Á. felolvasta. Csupán az
egyik beszélgetőfelet hallhattam, de a kép
így is kikerekedett.
 Persze, megint szar az egész, de te ne

is törődj vele. Igaza volt H.-nak, ami-kor
azt mondta, hogy ő el sem olvassa a
kritikákat. ... Laurence Olivier is hasonló
véleménnyel volt, mondván: mindenféle
bírálat csak megzavarná, ő pedig a maga
belső törvényei és elképzelése szerint
fejleszti önmagát.

A válasz bizonyára egyetértő lehetett.
 Nem, a kritika nem kreatív alkotás,

valóban csak az impotensek műfaja,
azoké, akik mert nem tudnak alkotni, el-
mennek kritikusnak, hogy az ilyenfajta
destrukcióval találjanak területet és sze-
rezzenek érvényt önmaguknak.

A beszélgetés azután már Á. és köztem
folytatódott.
 Öcsi nagyon kíváncsi a véleményed-

re, bár már előre tart attól, hogy - mint
mindig - most is a kritikusokkal fújsz majd
egy követ.
 Valóban, bár nem láttam az előadást,

és így csak elvileg és általánosságban
mondhatok bármit. Az a gyanúm, hogy M.
T.-nak igaza lehet, hiszen a szóban forgó
színdarab szellemi és nyelvi szerkezete
megegyezik egy korábban bemutatott
színdarabéval, amelyben ugyan-ilyen
problémák merültek fel. Az az elő-adás is
valami rosszul értelmezett opera-
szerűségre törekedett, és jól el tudom
képzelni a befejezés hamis teatralitását,
nevezetesen azt, ahogy a főszereplő, aki-
nek a barátjával lenne búcsúpárbeszéde, a

rivaldánál állva kvázi-szózatként a kö-
zönséghez intézi a szavait a sötét szín-
padról, míg őt a színpad hátteréből ki-
emelve egyetlen fejgép világítja meg hatá-
sosan. Nem véletlen, hogy illusztráció-
ként a kritikus ezt a momentumot emelte
ki; számomra ez visszamenőleg is jelzi az
egész előadás stílusát.
 Nem gondolod, hogy igazságtalan

vagy, s ha történt is hiba, az nem a színé-
szek képességén, hanem a rendező fel-
fogásán múlott?

- Valóban, ezt M. T. világosabban kör-
vonalazhatta volna. Egy jó színész tehet-
ségesen rossz, egy tehetségtelen színész
pedig tehetségtelenül. Annak, hogy egy
szerep megvalósulása milyen, és milyen
intenzitású, az a színészben rejlő képes-
ségeken, a színész intelligenciáján, netán
műveltségén múlik, s adott esetben lehet,
hogy ezek érvényesülése elé emel gátat a
rendező. Persze fordítva is elképzelhető.
Talán jó a rendezői elgondolás, csupán a
színész nem képes meg-valósítani. Itt
azonban eleve feltételezhető a rendezői
alapállás tévedése. Ez a színdarab
ugyanis, akárcsak a már említett előző,
szikár gondolatok csatája.

- De a barátnőmnek és a férjének na-
gyon tetszett Öcsi és még egy másik szí-
nész, ámbár ők is azt mondták, hogy a
rendezői munka gyenge volt, csak a dísz-
let volt szép.
 Máris tiltakozom: a díszlet feladata

nem az, hogy szép, hanem hogy kifejező és
alkalmas legyen, jelen esetben vonuljon
annyira a háttérbe, hogy az írói gondolat
kerüljön az előtérbe. Vagyis a gondolat
játssza a főszerepet, s még a színészek is
csak annyiban és csak úgy legyenek fő-
szereplők meg szereplők, amennyiben a
gondolatot szolgálják.
 De egy színmű nemcsak gondolatok-

ból áll.
- Természetesen, hiszen ha a szerep nem

lenne egyéb, mint a gondolat bábja, akkor
a dráma semmisülne meg. Legyen
bármilyen műfajról is szó, a szerep: sors,
mégpedig emberi sors, és a gondolatnak is
csak akkor és úgy van drámai ereje, ha az
szituációkba ágyazott emberi sor-sokon
keresztül nyilvánul meg. Csak így, ebben
a komplexitásban képes valóban
megrendítő hatást kiváltani, ellenkező
esetben marad a gondolatfelolvasás, a
„kotta leéneklése", ami távolról sem azo-
nos a zenével, még akkor sem, ha felol-
vasás helyett „áriázássá" válik. De két-
ségtelen, ha a gondolat az emberen ke-
resztül nem válik -- jelen esetben a színész
hordozta - sorssá, akkor hiába min

den. Egyébként mindenkinek a gondolatát
indulatok is táplálják, és fordítva is igaz :
az indulat gondolatot szül, s ha ezek nem
csapnak össze pengeként, pontos
értelmezésben, akkor nem marad egyéb,
mint a szépen elzengett szavak meddő
párhuzama.
 De hiszen olyan szépen mondták ezt

az iszonyúan nehéz szöveget.
- Már megint a szépen ! ! Orgánum és

zengés. Meg egy fölvett magatartás, hogy
ez a szerep, hogy ez a figura! Csakhogy
nem létezik a szerep. Még a gondolati
drámában is emberi jellemek és sorsok
vannak, amelyek fejlődnek a cselekmény
során. És nemcsak a cselekmény során.
Amikor az egyik drámai alak reagál a
másik drámai alak szövegére, akkór a
maga szövegrészén belül még az egyes
mondatoknak vagy szavaknak is más-más
hangsúlyuk kell hogy legyen. Elv-ben
mondom: elképzelhető, hogy ugyan-abban
a szövegben ez az ismétlődő fel-kiáltás
„Az isten verjen meg!", a szöveg elején
még harsány kiáltás, de ahogy a színész
befelé gondolkozva - mintegy megértve
ellenfelének a szavait, magában
végigkövetve annak gondolatait - lerea-
gálja a másik szövegét és a maga szöve-
gének végén esetleg megismétlődő átkot,
„Az isten verjen meg" mondatot már csak
nagyon halkan, mintegy önmaga ellen
fordítva ismétli meg. Ehhez azonban
nagyon világos rendezői szövegértelmezés
és színészvezetés szükséges. Nem
elegendő a kényelmes rendezői „látomás"
az egészről, hanem éppenséggel a
részeknek az egészen belüli pontos helyét
kell kidolgoznia. Vagyis éppenséggel a
részek és az egész aránya adhatja meg azt
az egységet, amelyből a jó dráma áll, és
amelynek a színpadon át a közönséghez
kell eljutnia.
 De a kritika ehhez már mit sem tehet

hozzá.
 Nemcsak a kritikus „kritikus". Kri-

tikus, azaz ítél és válogat a színház igaz-
gatója s a darab rendezője is, amikor ki-
jelöli az eljátszandó színművet. Új dráma
esetében kritikus a színház dramaturgja,
aki esetleg hónapokat tölt - a közönséget
kizárva - a születő mű meg-formálásával:
a cselekményvonal belső logikájának
elrendezésével, esetleg fölöslegesnek
tetsző szereplők kiiktatásával, máskor új
szereplők írói megformál-tatásával stb.
Lehet, hogy a szerzőt ezen-közben megüti
a guta (de alig várja a honoráriumot),
lehet, hogy olyan szem-pontok
világosodnak meg előtte, amelyekre nem
is gondolt. Végső soron még



az sem kizárt, hogy a rossz dramaturgiai
beavatkozás tönkretehet egy zseniális
alkotást. Egyik sem zárja ki azonban azt,
hogy erre a belső kritikusi munkára, a
dramaturgéra, szükség van. Akár így,
akár úgy, a szerző riadtan lesheti a pró-
bák során, hogy elgondolt gondolatai,
megálmodott szereplői miként öltenek
testet a színészekben, s még mindig mó-
dosíthat (ha úgy látja szükségesnek) a
szövegen. S mindezt mindenki termé-
szetesnek tartja. Ezzel látszólag befeje-
ződött a színházi munka. Legalábbis a
rendező és színészei így vélik. Csakhogy a
színház színpadból és nézőtérből áll, s a
színpad értelmét az szabja meg, hogy
nézőtér létezik. Napi közönséggel és a
sorokban ülő kritikusokkal, akiknek
immár semmi közük ahhoz, hogy miféle
(és az oly sokszor hangoztatott mekkora !)
munka áll az általa látható jelenség, lát-
vány hátterében. Ez a „mekkora" - ami
mennyiséget jelent - a kritikussal egye-
temben teljesen közömbös a nézőtérnek;
mindannyiukat a minőség érdekli, a meg-
valósult minőség, mert csakis ehhez van
közük. Nem mentség és nem dicsőség a
nagy energiával létrehozott semmi. Ki-
nek mi köze a vajúdó hegyekhez, ha
egeret szülnek ? Kétségtelen, hogy a szín-
ház és a kritikus helyzete más, mint a
megelőző „kritikusoké" volt; ők a „vég-
terméket" látják, és azt illetik megjegyzé-
seikkel. A végtermék, ha úgy tetszik,
végeredmény reprezentánsa és a kriti-
káktól felmagasztosult vagy szenvedő
hőse immár a színész, akinek nyersanya-
ga és alkotása egyaránt a saját teste,
fizikai léte, a maga - szereptől függetle-
nült - emberi sorsa. Persze hogy érzé-
keny. Ez azonban állapot, s nem indok
arra, hogy a kritikusi vélemény elől, ha
nem is a homokba, de öltözői sminkken-
dőjébe rejtse a fejét. Mert nem igaz, hogy
az előadások során, menet közben ne le-
hetne változtatni, igazítani a részleteken,
hacsak a teljes előadás, a teljes rendezői
koncepció nem úgy rossz, ahogy van.
Ehhez azonban meg kellene szokni, hogy a
színház és a kritika párbeszédet folytat.
Nem egy periódusa volt a magyar szín-
házi életnek, amikor a teljes színházi élet
valamennyi szereplője együtt művelte
azt, amit színházi kultúrának nevezhe-
tünk, és amelynek minden résztvevője, az
igazgatótól a színészen át a kritikusig,
közös célt szolgált. Sajátos magyar beteg-
ség egyébként, hogy önnön nagyságát,
jelentőségét, érdemeit ki-ki nem pusztán
a saját, önmaga által kontrollált teljesít-
ményével méri, hanem azzal kívánja

emelni dlcsőséget, hogy a másikra muto-
gat: „nézd, hogy az mekkora hülye". Ila
pedig a másik hülye, akkor egyértelműen
nekem van igazam.

- A színészt mégiscsak bántja, sőt leg-
bensőbb létében rombolja a kritika, hi-
szen sokszor úgy érzi, hogy őt teszik
felelőssé azért, aminek maga is áldozata.
Ezért legszívesebben azt szeretnék, ha
egyszerűen kiiktatnák a kritikát.

Ez volt az a pont, amikor éreztem, hogy
fékeznem kell magam, mert dühbe fogok
gurulni. Az egész eddigi beszélgetés
ugyanis tünetszerű: partnerem részéről
mintha arra irányult volna, hogy
iktassuk ki a közéletből legalábbis a
művészeti közéletből az egyik tényezőt,
oly módon bontva meg az egyen-súlyt,
hogy az egyik oldalon „védetten"

állhassanak egyesek, a lehetőség szerint
kössék be a szájukat azoknak, akik a „vé-
detteket" veszélyeztetik. Csakhogy ez a
képlet nagyon is ismerős, végeredmé-
nyében messze túlmutat a színház falain.
A kritika vágyott kiiktatása ugyanis nem
jelentene mást, mint a monopolhelyzet
biztosítását, a verseny megszüntetését,
illetve eleve megakadályozását. De ma-
radjunk még a színháznál.

Kétségtelen, a színházi struktúra a ma-
ga társulati státusrendszerével egzisz-
tenciális védettséget biztosít a színész
számára, olyannyira, hogy bizonyos le-
töltött időn túl, illetve bizonyos elisme-
rések-díjak birtokában még felmondani is
alig-alig lehet neki. Ez a „védőernyő"

azonban másrészt azzal jár, hogy a szín-
házak úgy váltak üzemmé, mintha kon-
fekcióruhát vagy konzervet termelné-nek,
meghatározott bértömeggel, dotációval és
gázsiszintekkel. (Szélsőséges példa: a
besorolástól függően egy színész rádiós
honoráriuma néhány oldal felolvasásáért
ugyanannyi lehet, mint azé, aki a
szöveget írta, nem szólván arról a
szerencsétlen esetről, ha az író netán
költő.) Ennek megfelelően a színházak
létszámkeretét is valahonnét kívülről
határozták meg. Arról már ne is beszél-
jünk, hogy manapság miként viszonylik
egymáshoz a tényleges színházteremtő és
a különböző gazdasági emberek, illetve
adminisztrátorok létszáma. De az egész
tünetkomplexumnak tulajdonképpen ez a
legelhanyagolhatóbb része. Az
üzemszerűség veszélyei ennél fenye-
getőbbek. A színész ugyanis ezáltal csak
korlátozott alkotó lehet, hiszen elsőd-
legesen üzemi alkalmazott, ennek minden
védettségi előnyével és minden mű-
vészeti hátrányával egyetemben.

Ebből az üzemszerűségből az követ-
kezik, hogy sem az igazgatok, sem a ren-
dezők, sem pedig a színészek nincsenek
abban a helyzetben, hogy egy-egy közös
ívű, azonos lendületű, közös célkitűzés-
ből létrehozandó produkcióra álljanak
össze, olyanra, amelynek intenzitása,
minősége a szabad elhatározásból létre-
jövő csoportmunka eredményét bizto-
sítaná. Ez ugyanis az üzemszínház helyett
vállalkozói színházat kívánna, aminek
kétségkívül kettős a kockázata.

A kockázat egyrészt művészi - vajon
csakugyan sikert hoz-e, elismerést arat-e
a produkció-, másrészt pedig gazdasági -
vajon a ráfordítás megtérül-e, illetve tud-
e megfelelő jövedelmet biztosítani? A
jövedelemre való törekvés ismét újabb,
most már kulturális kockázatot jelent:
nem kényszerül-e az alkalmi társulás a
jövedelem biztosítása céljából az igény-
telenebb, silányabb, de a szélesebb és
alacsonyabb műveltségszintű, fizetőképes
közönség kiszolgálására?

Míg egyfelől ezek a - kettős irányú
tényezők a színészt is arra indítják, hogy
fenntartani igyekezzék a jelenlegi
védettségi állapotot, az üzemszerű
státusrendszer a színházak vezetőségét
pedig arra, hogy fenntartsa - a rendel-
kezésükre álló „munkaerőállomány"

összetételét figyelembe véve - a repertoár-
színházat, addig a másik oldalon nemcsak
a színházon belüli, pusztán feltételezés-
szerű üzemi demokráciának a kérdése
merül fel, hanem egyáltalán a társadalmi
demokrácia hiányának a problémaköre,
Amelyben maga a színházi élet és így a
kritikához való viszony is csupán tünet.

A színházi élet mint részstruktúra az
egész társadalom strukturális problémáit
tükrözi.

A demokrácia és i g y a színházi élet
egészének demokratizmusa szempontjá-
ból elengedhetetlen az ellenőrző-bíráló
funkció. Ez elvben elismert, olyannyira,
hogy még a bírósági gyakorlat is védi a
bírálathoz és a publikációhoz való jogot.
Ugyanezt a jogot azonban - lett légyen
bármiféle üzemről szó - a mindennapos
társadalmi gyakorlat rendre megkérdő-
jelezi vagy elutasítja.

Nem elegendő a hatalomhoz intézett
fohász: „ugyan tessék már számunkra
demokráciát biztosítani", hanem szük-
séges, hogy az egyenként és együtt dol-
gozók maguk teremtsék meg ezt a de-
mokráciát: a sokféleségek egységét. Itt cl
kell hallgatnia mindenféle egyrészt-
másrészt-ámbár-noha szemléletnek.
Marad a vagy-vagy.


