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Mindössze pár esztendeje voltam a pályán,
amikor a színikritikusok díjának gondolata
valakinek az agyából kipattant. Mi tűrés-
tagadás, nem tartottam nagyra egyik-másik
kollégám munkálkodását, ezért kellemesen
lepett meg, hogy évadról évadra a
szavazatokból becsülettel vállalható közös
lista kerekedett. Egyszóval, ha némelyikünk
botlott is ítéletében, mégis e szakma javára
billent a mérleg.

Hogy nem voltam elnéző, parányit sem,
arról nemrégiben győződhettem meg, amikor
készülő könyvem számára közel-múlt
színházi „rémtörténeteink" nyomát kutattam,
s leltem fel az MSZMP KB Agitációs és
Propaganda Bizottságának- azóta talán
„kiselejtezett" -dokumentumaiban. Lépten-
nyomon belebotlottam ugyanis a színikritika
„értékelésébe" is. Dehogy! Csakis az
elmarasztalásába. Ma, amikor az újságíró-
társadalmat hajlamosak megvádolni azzal,
hogy kollaborált a hatalommal, álljon itt
fehéren-feketén, milyen osztályzatokat
kapott a pártállamtól a kritika.

zati felelősségét érvényesítve orientálja a
színíkritikát, hogy az nagyobb terjedelem-
ben és alapossággal, az előzetes propa-
ganda, fígyelemfelhivás eszközeivel is él-
ve, hatékonyabban támogassa a szocia-
lista realista törekvéseket. Adjon folyama-
tos tájékoztatást, hogy mely színházi pro-
dukciókkal szükséges elsősorban a széles
hatósugarú fórumokon - rádió, televízió,
napisajtó - foglalkozni. " Vagyis némely
kulcsszavakat már alkalmazva - olyano-
kat, mint: szocialista értéktámogatás,
orientálás - ebben az évben egyelőre
beérik a kívánalmak hangsúlyozásával.

Esztendő múlva a hangnem már szigo-
rodik. Mi több: érezhető a különbség azon
két tájékoztató jelentés között is, amely-
nek mindegyike az 1979. augusztus 1-jei
agit-prop. bizottsági üléshez készült. A
júniusi változat még „vállveregetéssel"
kezd: ,,,A szinházi sajtó, a színikritika, a
Televízió és Rádió általában hitelesen
tudósítottak színházművészetünk hazai
és külföldi eseményeiről: rendszerint
odaálltak a jó produkciók mellé, és
elutasították a rossz, gyenge
előadásokat." Az ejnye-bejnye csak
ezután jön: „Ugyanakkor a szinházi kritika
nem eléggé mély, nem eléggé filozófiai
megalapozottságú és igényű - mintha a
marxista kritika értékorientációs szerepe,
hatása csökkenne. " Hogy milyen
események lappanganak a háttér-ben,
arról a következők árulkodnak: ,,Színházi
életünk egyes neuralgikus pontjairól
(Nemzeti Színház, Népszínház, Játékszín,
jegyelosztás, színészfoglalkoztatás stb.)

Jelenet Kornis Mihály Halleluja című előadásá-
ból (1981) (MTI-fotó)

Vizsgálódásaimat az 1978-as évvel, az
úgynevezett: „színházi robbanás" évével
kezdtem, amikor is a legjobb vidéki társu-
latok vezetői - Székely Gábor, Zsámbéki
Gábor, Ruszt József - a fővárosba érkez-
tek, hogy felfrissítsék a színházi vérkerin-
gést, megújítsák a Nemzeti Színházat, fú-
zióval megalapítsák a Népszínházat. Ekkor
már Pozsgay Imre a kulturális miniszter. É

s

még offenzívában volt -a miniszterelnök-
helyettesi reprezentatív tisztség-ben
várakozó - Aczél György művészetpolitikája
ellen. Nem véletlen, hogy a kritika
tevékenységét ekkor még csekély bírálat
érte. Igazán szelíd az 1978. május 4-én kelt
minisztériumi tájékoztató jelentés, amely
szerint: „A szinikritikai tevékenységet bi-
zonyos passzivitás jellemezte, s ez első-
sorban az új magyar drámabemutatók, a
szocialista eszmeiségű művek elnagyolt
bírálatában jelentkezett." Valamivel nyo-
matékosabban, ám még nyugodtan fogal-
maz az agit-prop. bizottság 1978. június
20-i üléséről - ahol, ugye, ott ült Aczél
György - készült jegyzőkönyv: „A TKKO
(vagyis: Tudományos, Közoktatási és Kul-
turális Osztály), valamint az Agit-Prop.
Osztály nyújtson segítséget ahhoz, hogy a
sajtó színházkritikai munkásságában
jobban érvényesüljön a szocialista érték-
támogatás. A Kulturális Minisztérium ága-



Miklósy György és Bárdy György A kétfejű
fenevad című Weöres-darab vígszínházi pre-
mierjén (1984)

olykor nem eléggé informáltan, demagóg
módon és pletykaszinten nyilatkoztak. "Ez
korántsem a színháziak vélekedése lehe-
tett, mert: „Színházművészeti életünk és a
színikritika között lassan javul a kapcsolat
(erre mutatnak a szövetség vitái és
egyik-másik kritikus hangnemváltása is),
de a fejlődési folyamat nem felel meg a
kívánalmaknak." És fölsejlenek az
intézkedések: „Főszerkesztői
értekezleteinken, lap-értékelő
megbeszéléseken, a szerkesztőségekkel
és egyes kritikusokkal való személyes
találkozásaink alkalmával többször
foglalkoztunk a színikritika elvi és
gyakorlati kérdéseivel; a jövőben is az a
szándékunk, hogy egy-egy konkrét téma,
jelenség köré csoportosítva, határozottan
és nyilvánosan (!) értékeljük színházi saj-
tónk tevékenységét." Ezzel az irattal
szemben, a júliusi, átdolgozott tájékoztató
jelentés in medias res, sommás
elmarasztalással kezd: „Mind az irányítás,
mind a szellemi-művészeti élet joggal
lehet elégedetlen színházi kritikánk
egészével" t!). Ezt csak cifrázza a
továbbiakban: „A szín-házi kritikák
túlnyomó része az említettek
(Gombrowicz, Mrožek) színházkritikai el-
ismerése mellett elmulasztotta a művek
világnézeti sugalmainak marxista elemző
bírálatát. Adós maradt a hazai realista,
szocialista színházi törekvések elisme-

résével, illetve ezeket egyoldalúan, a
dramaturgiai vagy színreviteli
gyengeségeket hangsúlyozta,
alkalmanként éppenséggel a
társadalomkritkai erőteljesség hiányát
rótta fel, vagy mérhetetlenül ledorongoló
hangot ütött meg. A világnézeti
igénytelenség, amellyel csak néhány or-
gánum szállt szembe, nemcsak a
marxista művészet-kritika erőtlenségére
vall, ha-nem tükre a színházi élet
bizonyos körei-ben megmutatkozó
szemléleti bizonytalanságnak."

Mivel a színikritika csak nem „javul",
azaz: „mind az értéktámogatás, mind az
elvi, ideológiai, művészi elmarasztalás te-
kintetében - esetenként következetlenül,
rosszul foglalt állást", az Agitációs és
Propaganda Bizottság 1980. június 17-i
üléséhez készült tájékoztató jelentés a mi-
nisztériumi irányításra háruló „tartalmi,
szervezeti feladatok" között első helyen -
például a színházak rekonstrukciós prog-
ramjának a takarékosság jegyében tör-
ténő revízióját is megelőzve! -jelöl i meg
azt a teendőt, amelyet egy kézírásos fel-
jegyzés szerint Aczél György „kritikában
rendteremtés" kifejezéssel határozott
meg. Tehát: „A színházművészeti közélet
minisztériumi támogatása, befolyásolá-
sa, a rendszeresen tartott minisztériumi
főszerkesztői értekezletek, valamint a
Színházművészeti Szövetség Kritikai
Szakosztályának és a Színház c. folyóirat-
nak közvetlenebb orientálása révén, a
szocialista, a realista magyar drámairoda-

lom és színházművészet kibontakoztatá-

sa, a nemkívánatos tendenciák elleni fel-
lépés határozottabbá tétele, a színházmű-
vészeti - avantgárd és konzervatív - szél-
sőségek »lefaragása« érdekében."

Ennek az ülésnek a jegyzőkönyve pedig
először fogalmazza meg nyíltan - 1978-
ban még csupán utalás volt rá -, hogyan
korlátoznák a hatását a „nemszeretem"
produkcióknak, a szűkebb színházi nyilvá-
nosságot a szűkebb sajtóbeli nyilvános-
sággal társítva: „A stúdió-színházak
kísérleteiről a szakmai sajtóban kell
lefolytatni a vitát. A stúdió-előadások
általában ne kapjanak nagy
nyilvánosságot, a napisajtó, a rádió és a
tévé ne foglalkozzon velük. A sajtó
színházi kritikusai kapjanak rend-szeres
segítséget munkájukhoz. " Köszönjük, de
nem éltünk vele!

Bizony nem! Hogy mennyire nem, arra
bizonyságul szolgálnak az 1981. esztendő
anyagai, amelyek ekkor tetemesebb
mennyiséget tesznek ki a műsortervezési
rend megszigorítása miatt. Tehát a „két-
lépcsős

"
tervezés miatt ez évben kétszer

ül össze az agit-prop. bizottság, mégpedig
április 7-én és június 30-án, s mindkét
üléséhez készült előterjesztés, nemkülön-
ben jegyzőkönyv is. Az elejtett gondolat
fonalát felvéve, lássuk először, mennyire
állt ellen a nyilvánosságkorlátozás-törek-
vésnek a kritika, a tavaszi tájékoztató je-
lentés szerint: „A nyilvánosság szabályo-
zás eszközeivel (mi kerül a nagyszínházba,
kamaraszínházba, stúdióba) következete-
sebben kell élnünk. A sajtó, a tévé, a rádió
ennek arányában előzetes információk
alapján foglalkozzék bemutatókkal.
"Következésképp a jegyzőkönyvek megint
a „rendszeres orientáció" szükségességét
emlegetik. Ezekben a dokumentumokban
meglehetősen árnyalt képet festenek a
kritikáról, azt lehet mondani szinte, hogy
megkülönböztetett figyelemmel „tisztelték
meg". A fent idézett előterjesztés fo-
galmaz úgy, hogy: „Határozottan fel fo-
gunk lépni az ellen a színikritikai szemlélet
ellen, amelytől a gondolatilag problema-
tikus mű, a kiábrándult, a szkeptikus, a
morbid hangvétel hamar megkapja a kor-
szerű jelzőt, s hogy a gondolati-eszme/-
ideológiai aspektusú elemzés valamiféle
elavult, lejárt és így mellőzhető gyakor-
lat." Magyarán ez annyit tesz, hogy a
színikritika igenis tükrözte a társadalom
rossz közérzetét, sőt: arra sem volt hajlan-
dó, hogy írókat, műveket politikailag ma-
rasztaljon el. Az említett két agit-prop.-
ülés között, június 19-én volt egy olyan
miniszterhelyettesi értekezlet is-gondol-



junk a „két urat szolgáló" Tóth Dezsőre -,
amelynek emlékeztetőjéhez hozzájutottam.
Itt kissé más szemszögből vázolják fel a
kritika magatartását. Mintha a színházak
nevében szólnának - a meghívottak között
jelen volt Kazimir Károly -, s pa-
naszkodnának: „ A színházak - a megvál-
tozott politikai-gazdasági közeg miatt -
szintén nehéz helyzetben vannak, mivel
sokkal jobban tarthatnak attól, hogy évad-
juk szürke, unalmas lesz. Ehhez hozzátar-
tozik a sajtó részéről időnként megnyilvá-
nuló „eIIengőz": a kritika sokszor vitat-
ható műveket dicsér, és eszmeileg korrekt
műveket húz le, ez elbizonytalanítja a
színházak vezetését." A nyári tájékoztató
jelentés ismét a hatalom szemüvegén ke-
resztül néz minket: „A színikritikával kap-
csolatos alapvető gondjaink azonban nem
változtak, sőt szaporodtak. A fő gond
szemléleti jellegű, a produkciók gondolati-
ideológiai elemzése, határozott minő-
sítése változatlanul ritka. Több kritikusnál
szinte gyakorlattá vált a polgári életfilozó-
fiákat, az individuális magatartásformákat
hordozó művek preferálása. Nem ritka az
olyan kritikus, aki a világos gondolati-
érzelmi ívű produkciót eleve leegyszerűsí-
tőnek ítéli, a zavarost és áttekinthetetlent,
a szkeptikust és kiábrándítót, meghökken-
tőt és sokkolót korszerűnek tartja." És
segít is a jelentés abban, ki vegye magára
a szemrehányást: „A rádióval folyamato-
san és jól, a televízióval már nehezebben
sikerült egyeztetni a lépéseket. A legtöbb
gondot változatlanul a napisajtó okozta...
Az ágazati irányításnak növelni kell befo-
lyását a nagyhatású... orientáló fórumok-
ra, a rádióra, a televízióra, a sajtóra. A

televízió és a lapok egyes rovataival
megfelelő munkakapcsolat építendő ki.
Színikritikánk magatartásában, káder-
helyzetben (!) érdemi javulás indítandó
el". Vagyis az lebegett a fejünk felett, hogy
a legvásottabb kritikusokat „leváltják".

Ne feledjük, éppen a válságévad követ-
kezik, amelyet az 1982. július 13-i agit-
prop. bizottsági üléshez készült tájékoztató
jelentés így summáz: „színházpolitikailag
minta nemkívánatos társadalmi és
művészetszemléleti tendenciák vissza-
szorításának, visszaszorulásának évada
jellemezhető." S a nemkívánatos jelensé-
gek felsorolásában expressis verbis is
szerepelünk: ,,... mindezeknek a kritika
egy hányada részéről, mint korszerű tö-
rekvéseknek a favorizálása, s a véleményt
nem osztó színházak, művészek és
közönségrétegek lebecsülése,
elmarasztalása."

S az úgynevezett „stabilizáló intézkedé-
sek' sorát éppen „a Halleluját (Kornis
Mihály művét) a legjobb magyar drámá-
nak jelölő kritikusi díj leállítása" nyitja
meg -- ismerjük a történetet! -, szinte
előrevetítve azokat az intézkedéseiket,
amelyek kemény, adminisztratív módsze-
rekkel „rendezték" többek között a győri
Kisfaludy Színház prózai tagozatának, a
Nemzeti Színháznak és a Népszínháznak a
sorsát. Tehát abban a belpolitikában is
válságos 1982-es esztendőben járunk,
amikor Pozsgay Imrének távoznia kellett a
miniszteri székből, míg Aczél György visz-

.

szanyerte a Központi Bizottság ideológiai
titkári stallumát. Így a nyári ülés jegyző-
könyvének „aczélos" bírálatából kijut a
színikritikának is: ,,Számos káros törekvés
hatását felerősítette az a tömegtájékozta-
tási- mindenekelőtt színikritikai- gyakor-
lat, amely nem a színházi élet jó irányú
jelenségei felé irányította a közvélemény
érdeklődését, és megkülönböztetett
figyelmét a stúdió, tehát eleve szűk körre
tervezett és a kísérleti darabokra, illetve
előadásokra fordította. Mindez visz-
szájára fordította a színházművészetről
kialakított képet, hátrányos helyzetbe
hozta a művészetpolitikai törekvéseinket
szolgáló bemutatókat, színházakat.
"Ceterum censeo: „hátrányos helyzetbe
hozta', nem pedig szolgálta. Megint csak
óhajaként jelöltetik meg: ,,a színházi kriti-
kában érvényesüljön a marxizmus hege-
móniája. "

Gobbi Hilda és Varga Zoltán a Csirkefejben

(1986) (lklády László felvételei)

Elmúlt a krízis esztendeje, az Agitációs
és Propaganda Bizottság 1983. június 28-i
ülésén már azt jegyzőkönyvezik: „A szín-
házi életben évek óta tapasztalható
negatív tendencia lefékeződött,
mérséklődött." Következésképp szelídebb
húrokat pengetnek a kritikával szemben
is, s az erre az alkalomra készült
tájékoztató jelentés szerint: „A színikritika
- legjobb teljesítményeiben legalábbis -
elvszerűbbé vált, értékfelfogása
tágasabb lett, ítéleteit ritkábban
befolyásolták ízlésbeli elfogultságok."
Hogy e „legjobb teljesítmények"
kivételnek tekinthetők, arról tüstént
árulkodik, hogy az évad egyik ,ki-emelt
feladata" ezúttal is „a sajtó és a
tömegkommunikációs intézmények meg-
felelő orientálása, az együttműködés
annak érdekében, hogy a közönség
reális képet kapjon színházpolitikai
célkitűzéseink megvalósításáról..." Mi
több: ami-kor 1983. augusztus 9-én az
agit-prop. bizottság összeül, hogy
megtárgyalja „a színházak állami
irányítási rendjének továbbfejlesztését",
sort kerítenek a témához lazán kötődő
színikritika taglalására is, méghozzá
szokatlan részletezéssel sorra véve az
előterjesztésben az egyes fórumokat: „A

Művelődési Minisztérium megvizsgálja a
Színház c. folyóirat, a Film, Színház,
Muzsika c. hetilap tevékenységét és a
szerkesztőségeket a színházpolitikai



célok közvetlenebb támogatására, a szín-
házpolitikai célokat keresztező törekvések
kiküszöbölésére szorítja. A Művelődési
Minisztériumban tartott főszerkesztői ér-
tekezletek során nagyobb időközönként,
de rendszeresen sort kerít a kulturális
folyóiratok, valamint a központ/napilapok
kulturális rovatai színházkritikáinak orien-
táló minősítésére. A Művelődési Minisz-
térium a Színházművészeti Szövetséggel
egyetértésben hasonló irányú orientáló
tevékenységet fejt ki a Szövetség Kritikus
Szakosztályában. A Művelődési Miniszté-
rium ágazati felelőssége alapján a Rádió-
val és a Televízióval való együttműködése
során kifejezésre juttatja színházpolitikai
álláspontját többek közt abban, hogy
milyen színházi produkciók felvételét és
sugárzását ajánlja; véleményezi e
nagyhatású fórumok színházkritikai, il-
letve a színházi életet érintő propaganda-
tevékenységét. Rendkívül fontos az érde-
kelt megyékben a helyi sajtó színházpoliti-
kai orientálása. Az utóbbi időben nem egy
esetben volt tapasztalható, hogy a helyi

sajtó a központi irányítás elveivel ellenté-
tes, vagy attól jelentősen eltérő meggon-
dolások, vélekedések alapján nyilatkozott,
minősített. A hely/sajtónak meg kell adnia
minden magától értetődő ajánlást, jó
értelemben vett propagandát színháza
számára; és a színházpolitikai elveken
alapuló kritikáival - akár honorálóan, akár
elmarasztalóan - keII színházának tevé-
kenységét támogatnia. Javasoljuk, hogy a
megyei sajtó megfelelő formában tegye
közzé a színházzal kapcsolatos megyei
pártbizottságok vb-üléseinek, illetve taná-
csi vb-üléseinek állásfoglalásait."

Mintha rákaptak volna a személyeske

dés ízére. Még inkább „névre szóló" a kri-
tika értékelése abban az előterjesztésben,
amely az agit-prop. bizottság 1984. július
10-i üléséhez készült: „A színházkritika -
ahogyan a legutóbbi kritikusi díjak odaíté-
lése; a tapasztaltabb, részben idősebb
kritikusok (Nagy Péter, IIlés Jenő, Fekete
Sándor) gyakoribb szereplése, a Film,
Színház, Muzsika újabban színvonalas
színikritikái jelzik - valamelyest
kiegyensúlyozottabbá vált. Még mindig
töretlen azonban annak a kritikusi
magatartásnak a jelenléte és hatása,
amelyik a maga - színház és közönség
kapcsolatára nem tekintő - értékítéleteit,
színházművészeti ideálját egyoldalúan,
más tendenciák ki-fejezett rovására és
agresszíven képviseli. (Különösen
sértőek, minősíthetetlen hangvételűek
Bányai Gábor, illetve lekezelően
főlényeskedők Apáti Miklós kritikái.)
Néhány kivételtől eltekintve még mindig
jellemző az ideológiailag ellent-mondásos
produkciók szemléleti, világ-nézeti
elemzésének tudatos megkerülése, a
tényleges tartalomnak színházművészeti
megközelítésekkel való elfedése (a
Weöres-, a Görgey-, a Spiró-darab kap-
csán); valamint a közönségben visszatet-
szést keltő szélsőséges rendezői megol-
dások elhallgatása vagy éppenséggel
méltatása." Amint a legelső - lám! -,
éppúgy a legutolsó agit-prop. bizottsági
dokumentum is elégedetlen „néhány ki-
vételtől eltekintve" a kritikával.

Mondom: ez az utolsó dokumentum a
pártközpontból, mert ekkor tárgyalt meg
utoljára műsorterveket a bizottság, amely
ezután színházi napirenddel már csak
egyszer, „az ifjúsági zenés színház meg-
alapítása" miatt ülésezett 1985 márciusá

ban. Ez az a tavasz, amikor ismét
MSZMP-kongresszus van, s Aczél
György átadja helyét, ideológiai titkári
tisztét Berecz Jánosnak. Az 1988. májusi
fordulatot hozó pártkongresszus messze
van még. Addig a politikai légkör párszor
még változik, hol enyhébb, hol
nyomasztóbb. De a kurta poszt-Aczél-
korszakban sem volt kedvenc a kritika - s
az a folyóirat sem, amelynek lapjaira
fogalmaztam e sorokat. Még találtam egy
iratot a Művelődési Minisztériumból, egy
tájékoztató jelentést 1986
szeptemberéből: „A színházi szakma reá-
l is önismeretének kialakításához, az
egészséges színházi közélethez nélkülöz-
hetetlen a színvonalas kritika, a szakszerű
sajtó. Ugyanakkor a színházi terület ren-
delkezik a legkevesebb sajtóorgánum-
mal, kevés a jól felkészült, igényes kriti-
kus. Egyetlen legszűkebb körnek szóló
szakmai lapja, a Színház válságos hely-
zetbe jutott, s így egyre nagyobb tér jut a
felületes, szakszerűtlen, olykor kifejezet-
ten kártékony megnyilvánulásoknak,
rosszízű pletykáknak. A szakmához ke-
véssé értő, annak valódi gondjait alig-alig
ismerő szerkesztőségekben fokozottabb a
veszély, miként ezt éppen a legfrissebb
példák is igazolják (Alföld, Képes Hét)."
Ekkoriban készültünk a szövetségi köz-
gyűlésre-az írók is a magukéra -, zajlott a
Csurka-ügy, a Csirkefej-huzavona. Mi,
„kártékonyak" is hallottunk minderről -
„rosszízű pletykákból. "Ennyi volt!

Nem kevés. Es nem is mendemonda -
hanem tény: a pártállam utolsó évtizede
alatt egyetlen dokumentum sem szüle-
tett, amely a színikritikát a hatalom szö-
vetségesének tartotta volna.


