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két arcát, az egy emberben létező kettős-
séget mutatnák. Aprólékos pontossággal
kidolgozott játékuk, egymásra felelő ma-
gatartásformáik rendszerré alakulnak a
szerepformálásban. Ahogy Hegedűs D.
Géza Biffje szakítani akar mindennel, ami
álom, ami eltávolítja a valóság igazságától,
úgy ébred rá Kaszás Attila Happyje is, hogy
mégsem lehet csak a könnyebb oldaláról
venni az életet, az álmok és a dicsérő sza-
vak aligha jelenthetnek egész életre szó-
ló örökséget. Hegedűs D. Géza igen pre-
cízen kimunkált alakítása pontosan érzé-
kelteti: Biffnek ki kell szakadnia a szülői
ház, az apa álomvilágából ahhoz, hogy
önmagán is változtatni tudjon, hogy az
életre figyeljen. Kaszás Attila színészi
teljesítményének igen lényeges motívu-
ma, hogy egész lényében követi bátyját,
szinte másolja mozdulatait, karakterét,
miközben pedig tudja, ő már más úton jár,
másfelé nyílik meg előtte a világ.

Biffnek titka van, örök életre szóló tit-
ka apjáról és félresiklott életéről. Hegedűs
D. Géza annyi döbbenettel és szen-
vedéllyel mutatja meg az apjában csaló-
dott gyermeket, a lassan férfivá érő fiút,
akinek meg kellett látnia apjában is a
férfit, ráadásul az imádott anyához hűtlen
férfit, hogy abban benne van egy fiatal
élet minden csalódása. És hiába az érte-
lem, a magyarázkodás, Biff csak a meg-
csalatást, az érzelmek szertefoszlását lát-
ja. Zokogása sem a gyermeki megtisz-
tulást, inkább a jövő fájdalmát hordozza.

Biff még egyszer visszatér, hogy bú-
csúzzék. A színész arcán megnyugvás:
Biff döntött, már tudja, örökre el kell
mennie ahhoz, hogy új, más ember
lehessen. Ám amikor megérzi, hogy apja
még most sem mer szembenézni a való-
sággal, egyszerre erőt vesz rajta az elha-
tározás, kimondja az igazságot. A színész
arca megfeszül, hangját fölemeli, s már
izgalom nélkül sorolja bűneit, gyarlósá-
gait, a tényt, amelyet apja aligha hallgat
szívesen: „tucatember a fiad". Egyre
dühödtebb, hogy megértesse: egyformák
ők, csakhogy Biff szeretne leszámolni az
álmokkal, a lehetetlenségekkel. Aztán
ahogy végre kiszakadt belőle minden, ami
eddig fojtogatta, a dühkitörés egy-szerre
véget ér. Hegedűs D. Géza Biffje
megtörten borul apjára. A szeretet e
megtisztító sírása Biff búcsúja, végső
szakítása egykor volt magával, s egy
fontos színészi alakítás tetőpontja.

BOGÁCSI ERZSÉBET

Ki így, ki úgy

Vélemények a kritikáról

Legalább másodfokú egyenletet kellene
megoldani, s még mindig az egyszeregy-
gyel küszködünk.

Időről időre elmérgesedik a színház és a
kritika viszonya. Már e szembeállítás is
különös, mivel a kritika csakis a színház-
hoz tartozhat. Vagy mégsem'? Hiszen
még hivatalos fórumon is kétségbe von-
ták, hogy az ítészeknek helyük van e
szakmában. A színészek, rendezők és
más színháziak sűrűn panaszkodnak a
színibírálókra. Jómagam mindig is meg-
értettem, hogy nem rajonganak a kritiku-
sokért, hiszen lélektanilag tökéletesen
indokolt, ha valaki neheztel arra, aki ese-
tenként ledorongolhatja. Ám a kritikusról
is születnek „kritikák" - méghozzá
veszélyesebbek, mert élőszóban, így
pontatlanul, ferdítve, felfújva terjednek.
Es sokszor nem is az írásokról - vagyis a
lényegről - szólnak, hanem mellékes
körülményekről.

Szegedi Erika

Ez évadban be-benéztem a Veszedelmes
viszonyok, a Choderlos de Laclos-regény
Christopher Hampton írta változatának
pesti színházi próbáira, amelyekre Szi-
kora János, a rendező is meghívott. Pá-
lyám kezdetétől, sőt annak előttről járok
próbákra, gyakran a Vígszínházba is.
Többnyire arra kértek a rendezők - mint
ezúttal Szikora János is -, hogy valahol a
hátsó sorokban, észrevétlenül foglaljak
helyet. Minden feltűnés nélkül érkeztem
most is, s épp így távoztam. Senki társa-
ságát nem kerestem, de természetesen így
is belebotlottam időnként valakibe.
Később hírét vettem, hogy Szegedi Erika
azt mondta: ha ismét meglát, abbahagyja
a munkát.. .

Megvártam a premiert, kis idő múltán
megkerestem. Megkérdeztem tőle:
 Milyennek véli az „ideális" kritikust?
 A kritikus ne a művészbejárón, ha-

nem a főkapun lépjen be, s ott is hagyja el
a színházat az előadás után. Lehetőleg ne
üljön az első sorba. Es nemtetszését ne
hozza feltűnően mások tudomására:
legalább annyira tapsoljon, amennyire
felöltözik az alkalom tiszteletére. Mert
illendőségből azért gondosabban öltöz-

zön fel. Nincs helye a színészbüfében, az
öltözőben vagy netán a banketten. De ha
mégis úgy adja a helyzet, hogy szót vált a
színésszel, nem kell a véleményét takar-
gatnia. Akár dicsérő, akár elmarasztaló,
az őszinte szót bárkitől elfogadom.
 Gondolom, ugyanilyen tartózkodó ma-

gatartás a helyénvaló akkor is, ha a kritikus
próbát látogat.
 A próba különleges helyzet. A szí-

nész ott a legkiszolgáltatottabb, a leg-
sérülékenyebb. A rendezőtől a díszlet-
munkásig, mindenkinek a reagálását lesi.
Es nyugtalanítja az, ha egy idegen, a kri-
tikus - mint egy kém - kifürkészi.
 Tegyünk - látszólag - egy kitérőt!

Pályája alatt tapasztalt-e különbözőségeket
a rendezői próbamódszerek között?
 Hogyne. Én pédául nagyon szeretek

Horvai Istvánnal dolgozni, mert hagyja a
maga útján menni a színészt, csupán bele-
belesegít, rögzíti a megtalált meg-
oldásokat, amiben a legfontosabbat: bi-
zalmat érzek. Merőben másképp dolgoz-
tam Szikora Jánossal, aki megismerke-
désünkkor felkeltette a lelkesedésem is.
Izgalmas, intellektuális élmény volt a
munka ővele. A szándékát elfogadtam, s
ha meg is próbáltam a magam kezdemé-
nyezésére ezt-azt, a végén mégiscsak az
történt, amit ő kívánt. Egyszer meg is
kérdeztem tőle: és hol a színészi sza-
badság? Mire ő félig tréfásan elütötte a
kérdést: az nincs.
 Előnyös-e tehát, ha a kritikus aszerint

értékeli az alakításokat, hogy tudatában
van, mennyi szabadsága lehetett a szí-
nésznek az adott rendező mellett?
 Persze, feltétlenül hasznos.
 A felkészülés tekintetében lát-e külön-

bözőségeket a színészek között is?
 Természetesen. Én nehezen szülő,

gyötrődő alkatú vagyok. Nem úgyneve-
zett ösztönös színész - ez különben is
hamis kategória -, mert sokat gondolko-
dom. Lassan-lassan kóstolgatom a sze-
repet, míg ki nem alakul a végleges
figura. Lehet, hogy az első elképzelések
rosszak, amelyeket végül is el is kell vet-
nem. Sok minden segítheti a kibontako-
zást, olykor a jelmez, a beálló díszlet is.
De leginkább az számít, hogy jó viszony-
ban vagyok-e a rendezővel, akkor tudok
könnyebben kitárulkozni. A küszködés
persze nem szép, nem mutatós, nincs kész
produkció.
 Nem gondolja, hogy az alakítás pontos

megítélésében segíthet az, ha a kritikus
ismeri e tulajdonságokat, ha tudja például,
ki készül el a premierre, és ki nem. Nem
egyszer tettem magam is eleget olyan



kérésnek, hogy valamilyen előadást ne a
bemutatón, hanem később, sőt később is
nézzek meg.
 Én arra emlékszem, hogy annak

ide-jén, miután a Platonov, a Csehov-
előadás próbáit is látogatta, olyan
jelzővel illette a játékomat - tétovának
nevezte -, amilyent bizonyára a
felkészülés alapján vont le magának.
 Az én bírálatom alapvetően a szintén

Horvai István rendezte Platonovval, azzal
a nagy sikerű főiskolai vizsgaelőadással
összevetve értékelte a színjátékot, amely
teli volt lendülettel, vitalitással.
 Lehet.
 Egy művész munkásságához hozzá-

tartozik-e az a munka is, amelyet a próbák
során végez?
 Igen.
 Ezért érzem úgy, hogy a kritikus mun-

kájához is hozzátartozik, hogy ismerje - az
idők során is változó - próbafolyamatokat
is. Tehát nem puszta kíváncsiskodásból,
felesleges időtöltésül vagy kaján rosszin-
dulatból „leselkedik', hanem ez is a dolga.
 Tökéletesen értem, sőt tiszteletre

méltónak is tartom az ilyen kritikusi
magatartást. De a kritikák zöme fog-
hegyről, fanyalogva intézi el a színészt.
Minthogy az úgynevezett rendezői szín-
ház korszakában járunk, inkább a színre
vitelt elemzik, míg a színésznek alig jut
egy-egy jelző. Így nem kerülnek a he-
lyükre az értékek. Márpedig, ha nincs se
erköcsi, se anyagi megbecsülésünk, mi
végre csináljuk egyáltalán?
 S az adott esetben hol látta a hibát?
 Hogy az ottléte személytelen volt.

Azok, akik egy próbamunkában részt
vesznek, szinte egy családot alkotnak,
ahová minden látogató, a kritikus is belép.
A rendezőnek be kellett volna mutatnia,
be kellett volna fogadtatnia e rendkívül
szemérmes szituációba. Es nem kell el-
bújni, inkább közeledni, a szünetekben
beszélgetni, azt mondani: a drukkeretek
vagyok. A színész naiv gyerek, aki tüs-
tént kinyílik, amint barátságosságot érez.
 Én úgy gondoltam, és bevallom, még

mindig ú w vélem, hogy a kritikus feszé-
lyezheti a művészt, akit tehát nem terhel-
nék - hacsak nem kikerülhetetlen - a jelen-
létemmel, az udvariaskodás, a „viselke-
dés" kötelezettségével.

Máté Gábor

A tisztázandó helyzet adta, kit kérjek fel
elsőként beszélgetésre. Oka volt annak is,
hogy Máté Gábor lett a második. Szín-
háza, a kaposvári Csiky Gergely Színház,

jó ideje élvezi a kritika elismerését,
ugyanakkor már csak a földrajzi helyzete
folytán is, a művészek és a kritikusok
még sincsenek „sülve-főve" együtt. E
barátságos, mégis távolságtartó viszonyt
Máté Gábor sajátos szemszögből veheti
szemügyre. Nemcsak a színész, hanem a
rendező nézőpontjából is válaszolhat a
kérdésre:
 Milyen a művész és a kritikus termé-

szetes kapcsolata?
 A színész játsszon, a kritikus bírál-

jon. Minden egyéb kapcsolatot termé-
szetellenesnek érzek. Van kritikus, aki a
kaposvári színészbüfébe még soha nem
tette be a lábát, de jó néhányan vannak
olyanok is, akik órákat is elüldögélnek
ott, beszélgetnek, „barátkoznak". Én ezt
merőben felesleges gesztusnak érzem,
sőt olykor még ártalmasnak is. Mert a
„haverkodásokból" lesznek azután a sér-
tődések, a szemrehányások, a kirohaná-
sok, amelyek - volt rá precedens - még
nyilvánosságot is kaphatnak. Engem za-
varnak ezek a közeledések, olyannyira,
hogy akit korábbról ismertem, azzal is
megszakítottam a kapcsolatot.
 Ezek a magánkapcsolatok végül is

elkerülhetők.
 Azt pedig, hogy mit csinál a

kritikus az előadás alatt, én nem
figyelem. Legfeljebb annyit várok el,
hogy legyen tudatában, hol van, és ne
üljön be a néző-térre részegen, mert ilyen
is van. De ami a lényeg, olvassa el a
művet, ugyanakkor ne legyen
prekoncepciója róla. Tudom, hogy ez
hosszú távú pálya, és mondjuk, a
Hamletet tucatszor látta az ítész a legkü-
lönbözőbb, akár világraszóló előadások-
ban is, mégis meg kell őriznie a nyitott-
ságát. Hiszen ő is néző - professzionista
néző. Akinek a profizmusát például az-
zal kell bizonyítania, hogy fel tudja
mérni, egy gödöllői tájelőadásunk soha-
sem azonos szintű az anyaszínházban
játszottal, semmiképpen nem lehet a
bírálat alapja, vagy azzal, hogy felismeri,
nem lehet „almát körtével" összehason-
lítani, mint amikor homlokegyenest kü-
lönböző rendezők, társulatok munkáját
egy kalap alatt, egyetlen cikkben intézik
el. De hozzá nem értésről tanúskodik az
is, aki színikritika ürügyén még mindig
az irodalomtörténész, az esztéta szere-
pében tetszeleg. Amikor kritikusokról
beszélek, én bizonyos lapok bizonyos
munkatársaira eleve nem is gondolok. n
névre szólóan különbséget teszek az
egyes kritikusok között.
 Helyesnek tartaná-e, ha különválna -

ahogy ez néhány lapunkban meg is törté-

nik - a kritikustól a riporter, az interjúké-
szítő színházi újságíró?
 Mindegyik műfajt művelje az, aki

ért hozzá. Én nem félek attól, hogy
„meglesik" a próbát. Mi több, nagyon is
hasznos, ha megismerik, mi történik ott.
Aki nem bírja magától fölfedezni, mi
miért van, az kivált járjon el próbákra,
tanulja meg a mesterséget. Az más kér-
dés, hogy azok a próbariportok, amelyek
születnek - tétova, széplelkű általános-
ságok az egyik szereplő vagy rendező
szájába adva - engem nemigen érdekel-
nek. Olyanra viszont alig emlékszem,
amely szakmailag izgatna, amikor az
újságíró nyomról nyomra követi, napló-
ként lejegyzi, elemzi a munkafolyama-
tot. Ilyennek minden előadásról kellene
készülnie. Voltaképpen nehéz meghúzni
a határt, hogy mi tartozik még a sajtóra,
és mi nem. Így a színházi működés fel-
tételeiről, a színháziak munka- és élet-
körülményeiről szóló írásokkal is vigyáz-
ni kell. Nehogy csupán a panaszkodást
erősítsék, s eltereljék a lényegről, a mun-
káról a figyelmet.

 Milyen hatással van végül is a kritika
önre?
 Ahogy ez természetes: ha jót írnak,

az jó érzés. Ha viszont rosszat, akkor
dühöngök, először mindenképpen elát-
kozom a bírálót, a dolgok csak azután
kerülnek a helyükre. A hirtelen reagálás
hevessége kétségkívül abból az arányta-
lanságból fakad, ami egy előadás és,
mondjuk, egy százezres példányszámú
napilap hatókörének különbségében rej-
lik. n színészként is, rendezőként is
nagyjából ugyanígy fogadom a kritikát.
Legfeljebb jobban tartom a hátam az
utóbbi esetben, hiszen én „vittem bűn-
be" a színészeket. Ha valakinek nem
sikerül a szereplése, abban én is legalább
ötven százalékkal benne vagyok. És
persze jobban fáj, ha nem derül ki, mit
akartunk. De a művésznek elég erősnek
kell lennie ahhoz, hogy elviselje, önma-
gában feldolgozza az elmarasztalást. Né-
hány esztendeje megnéztem a Platonov
pesti színházi előadását, éppen azon a
napon, amikor az ön kritikája megjelent.
Es meghökkenve hallottam a színpadról
azzal kapcsolatban nem is egy teljesen
civil mondatot, amelyeket természetesen
észrevettem, már csak azért is, mert a
Platonov főiskolai előadásában magam is
szerepeltem. E jelenséget elképesztőnek
tartottam. Egy egészséges társulat kiállja
a bírálatot; belül tudnia kell, mit tett le
az asztalra.



Kerényi Imre

Heteken vagy inkább hónapokon keresz-
tül „üldöztem" Kerényi Imrét. Számtalan
telefonhívás, üzenet, elmaradt randevúk
után sikerült találkoznom vele. Hogy e
találkozás végül is létrejött, arra mutat,
mégiscsak van esély a párbeszédre.
Megvallom, kevésbé toleráns nézetekre
számítottam Kerényi Imrétől, akinek a
tehetségét ugyan nem vitatják, nemzeti
színházi munkásságát mégis gyakran
sújtja bírálat.

 Ha módjában állna, fordulna-e a kri-
tikusokhoz valamilyen kéréssel? Gondolok
olyan konkrétabb óhajokra, mint ami-
lyenekkel már jó néhány pályatársa állt
elő: a kritikus ne a premiert nézze, mert
akkor még félkész az előadás, vagy éppen a
premiert nézze, mert akkor bírálata ponto-
san azonosítható alkalomról szól, ne néz-
zen második előadást, mert akkor „leül" a
játék, ne menjen délelőtti vagy délutáni,
ifjúsági vagy nyugdíjas bérletes - és ki
tudja még számon tartani, milyen - elő-
adásra. De akár elvontabb kívánalmak is
érdekelnének.

 Éntőlem azt az előadást nézi a kriti-
kus, amelyiket csak akarja. Akár a
főpróbát is. Akinek van egy kis
sütnivalója, s hozzá némi gyakorlata,
úgyis tudja, mennyi lehet a bemutatóhoz
képest a különbség. Nevetséges, amikor
„ki-be küldözgetik" a kritikusokat. Én
nem bánom azt sem, ha próbát
látogatnak. Természetes, laza fluktuáció
szerint, volt olyan, aki a pályám
kezdetén volt kíváncsi egy-egy
felkészülési folyamatra, van, aki
mostanában vetődik be inkább. Az
emberek csereberélődnek, a kapcsolatok
a távolságtartástól a barátságig ala-
kulnak, hagyni kell ezeket úgy, ahogy
vannak. Úgy is jó, ha a kritikus csakis a
nézőtérről ismeri a színházat, de úgy is,
ha feleségül veszi a primadonnát. Mind-
ez személyiség kérdése. Nem szégyen az
sem, ha ismerjük egymást. Nem vagyunk
izolálhatók egymástól.

 Netán egyazon szakmának tartja a
színházat és a színikritikát?

 Hogyne. A kritika alanyi műfaj,
majdnem alkotó tevékenység, és mint
ilyent tudom értékelni. Hangsúlyozom:
szubjektív vélemény. De írásban megfo-

galmazott, publikált észrevétel, s ez
óriási különbség minden egyéb véleke-
déssel szemben. Éppen a publikáció által
segít fenntartani a színház intézményét,
műveli a szakmát, olajozza a működést,
egyszóval: kolportál. Mindig is foglal-
koztak a művészetekkel, létezésükhöz
elengedhetetlen a nyilvánosság - a sajtó.
A mass media nélkül meghalnánk. A szí-
nikritika Thália szekerét akkor is tolja,
amikor éppen elmarasztal. Kiteljesíti a
színházi életet. Akár a művészek, épp-
úgy a zsurnaliszták is akarják, hogy min-
den este legyen előadás, hogy a színház
megéljen a szubvencióból, sőt: közösen
kutatjuk a korszerűt - ami a halhatatlan-
sággal egyenlő. A kritikusok tolmácsol-
ják a kétségeket is a kulturális irányítás-
nak. Ki így, ki úgy munkálkodik - termé-
szetes anarchia szerint, amelyet ráncba
szedni hiba, ha úgy tetszik: zsdanoviz-
mus volna.

- Tehát a „laissez faire, laissez passer"
elvében hisz?

- A pluralizmus híve vagyok. Min-
denki járja a maga útját! Ahogy a művé-
szek, úgy a kritikusok is. Mindenféle irá-
nyítás - alulról, felülről, belülről - kárté-
kony. A kulturális politika se diktáljon!
De az sem volna jó, ha valaki „kritikus-
fejedelemmé" nőné ki magát, akinek az
ízléséhez azután mások is alkalmazkod-
nának. Minél sokszínűbb, dúsabb a szí-
nikritika, annál hasznosabb. És nem biz-
tos, hogy a többségi szavazaté az igazság.
Én a pluralisztikus gyakorlatot azért
pártolom, mert abból teljesebb kép ala-
kul ki. A beszűkült esztétikával szűkös
művészi termés jár. Mindenkinek jo-
gában áll egyes izmusokat szeretni vagy
nem szeretni. Nekünk is megvan a kul-
csunk az egyes kritikusokhoz éppúgy,
ahogy önöknek is megvan mihozzánk.
Miért kellene titkolni, hogy ki „hová"
szerelmes?

 Mindenféle kritikát elfogad? Semmi-
ben sem gyanít veszélyt?

 De igen. Abban, ha valaki az egye-
dül üdvözítő útként hirdeti a maga igazát,
mert az ilyenben az egyenáramú műkö-
dés veszélye rejlik. Például a Népszabad-
ságban megjelent bírálat nem a párt
véleménye, még csak nem is a
szerkesztő-

ségé, hanem csupán az adott kritikus
nézete, amelyet azonban a párt lapja fel-
vállal. Ezért utálom a „fejedelmi töb-
best" is, és ezért kedvelem a kinyilatkoz-
tatások helyett az ironikus, netán öniro-
nikus hangvételt. Veszedelmesnek lá-
tom azt is, ha egy kritikus belemerevedik
a saját véleményének fontosságába, ha
már nem is érzékeli tevékenységének
relációit, hatósugarát. Tudatában kell
lennünk tulajdon semmiségünknek. És
persze annak is, hogy sokan nem is lát-
ják azokat a színielőadásokat, amelyek-
ről a bírálatok íródnak. A kritika tehát
legyen élményszerű, érzékletes, ne szá-
raz, sivár. Ha papírízű cikket olvasok,
mindig arra gyanakszom, hogy csupán
„ipari tevékenység" van mögötte, s való-
jában nem is történt meg a befogadás,
mert a szerzője azzal volt elfoglalva,
hogy a kritikáján morfondírozzon. Vagy-
is nem volt nyitott, odaadó. Az előadás
iránti érzékenység főképp az olvasó
miatt lényeges, nem is annyira miattunk.
Hiszen a kritika nem orientálja a művé-
szetet, legfeljebb csak része az orientá-
ciójának, ennél több babérra nem pá-
lyázhat. Hiszen a művész a valóságból, a
közérzetéből, az élményeiből fogalmaz,
amelyeknek csupán egyik impulzusa a
színibírálat. A mi munkánk alapja az
érzékelés, míg a kritikusoké a művészi
produktum. Ez a döntő különbség tevé-
kenységünk között.

 A különbözőség még nem jelent
szembenállást. Mivel magyarázná mégis
a ki-kiéleződő ellentéteket?
 Nem is olyan rossz a viszony.

Akad-nak veszekedések, zsörtölődések,
sértődések. De többnyire
félremagyarázásokból fakadnak. Ezek
afféle „babaruha-ügyek". Ki a becsületes,
mi az erkölcsös? A művészet, de a kritika
is sokkal élőbb e szerencsétlen etikai
görcsöknél. Ne akarjunk mindenáron
rendet tenni! Nem kell öltenünk sem
bírói talárt, sem papi reverendát.


