
JUBILEUM KÉRDŐJELEKKEL

Tizenöt éves a színikritikusok díja.

Először az 1979/80-as évad legjobb

teljesítményeiért ítéltük oda, egyenkénti,

nyílt szavazással, teháł most adjuk át ti-

zenötödször. Az első kritikusdíjat többek kö-

zött Csurka István kapta Deficitcímű drámájá-

ért és Ascher Tamás Osztrovszkij Jövedelme-

ző állás című színművének rendezéséért.

Amiből, ha körülnézünk kissé, logikusan kö-

vetkezik, hogy- Bicska Maxival szólva- a világ

olyan, amilyen.

Nem jubileumi köszöntőt írok, de azért a

hőskor, úgy érzem, nem maradhat említetle-

nül. Annál kevésbé, mivel mondanivalóm ré-

szint az idők változásából fakad. Abból, hogy

az első tíz évben a kritikusdíj a maga szerény

módján kiállás volt a vitathatatlan, ám a hivata-

los kultúrpolitika által nem kedvelt értékek

mellett. Léteztek rajta kívül - a színházi szak-

mában és más művészeti területeken - egyéb

díjak is, de az idő tájt az egyetlen volt,

amelynek szavazótechnikája megakadályozta

a „felülről" érkező sugallatok érvényesülését.

Nem mintha a színikritikusok bátrabbak vagy

ellenzékibbek lettek volna más művészeti

ágakban működő kollégáiknál. Csak sikerült

kibújnunk a díjak odaítélésének közös

mérlegelése alól, ami önmagában véve nem

volna rossz módszer, de -- minta nyitott ajtó a

tolvajnak - alkalmat szült a besurranó pártirá-

nyításnak.

Akkoriban, ha nem is becsület és dicsőség,

de egy kicsit önérzet dolga volt részt venni a

szavazáson, Ács János Marat/Sade-rende-

zésére vagy Kornis Mihály Halleluja című

darabjára voksolni, élvezni a hivatalosság

mérgelődését, dühöngeni, ha betiltották a díjat

és szót emelni ellene. Azokban az években

nem kellett noszogatni a kollégákat, hogy

idejében küldjék el szavazólapjaikat, mindenki

szavazott, aki számított a szakmában, a

rendszeres távolmaradás önmagát

minősítette.
A leírtak ellenére a kritikusdíj az említett idő-

szakban sem demonstráció volt, hanem elis-

mert szakmai ítélet. Úgy gondolom, s ez ellen-

őrizhető, hogy értékét, hitelét, rangját máig

megőrizte. Sokan tudnak derűs történeteket

arról, hogy aki megkapta, számon (és becs-

ben) tartja, nem felejti el megemlíteni kitünte-

tései között, és előkelő helyre sorolja. Volt rá

példa, hogy valaki, aki másod- vagy harmad-

ízben nyerte el, kapásból megjegyezte: „utol-

érte" valamelyik kollégáját. Mindehhez tudni

kell, hogy a díjnak „csak" eszmei értéke van,

nem jár anyagi juttatással.

Az utóbbi években - mondhatni: szeren-

csére - a kritikusdíj végképp megszabadult a

demonstráció látszatától is, nincs sem ideoló-

giai, sem antiideológiai felhangja, nem kell ki-

egyenlítenie politikai érdemekért kapott állami

kitüntetéseket - nem-e? azt hiszem, ezt a ki-

jelentést kissé elhamarkodtam -, megma-

radhatott tisztán a teljesítményért járó elisme-

résnek. Rangja még emelkedhetett is, hiszen

megszűntek az úgynevezett „középdíjak" (Ki-

váló és Érdemes Művész), s a pótlásukra lét-

rejött újabb szakmai díjakkal együtt nagyobb

súlya lett a hiteles, belülről vezérelt értékorien-

tálásnak.

Fájdalmas kimondani, de nem hallgathatok

róla: az ázsió növekedésével egy időben egy

ellentétes folyamat is zajlik. Bizonyos ideje

válságjelenségek kísérik a kritikusdíjat. 'Elő-

ször is: némi kelletlenség mutatkozik a szava-

zótáborban; évek óta egyre nehezebb össze-

toborozni a voksokat, és az eredmény részben

„kényelmesen" követi a szavazás idején díjki-

osztáshoz érkező országos színházi találkozó

díjait. Másodszor: mind bajosabb megnyugta-

tóan „kiosztani" a díjakat; egyre több kategóri-

ában „szóródnak" a szavazatok, olykor fél-

vagy harmadszavazatok; olyannyira, hogy

gyakran vészjóslóan közelednek a „küszöb-

höz", sőt néha alá is szállnak. (Egy korábbi

megegyezés értelmében legalább öt szavazat

kell ahhoz, hogy valaki díjat kapjon.)

Természetesen számos magyarázat akad a

jelenségre. A kritikusok kevesebb előadást

látnak, nem tudnak utazni, lapjuknak nem fon-

tos a színház, még kevésbé a színikritika. Nem

születnek egyértelműen jelentős előadások,

épp ezért nincsenek egyértelműen kiugró tel-

jesítmények. (Amilyenek tíz-húsz évvel ezelőtt

voltak.) Vesztett társadalmi jelentőségéből

maga a színház, így a kritika is, ami a színházat

tükrözi. A kritikusdíjnak nincs önálló fénye, a

kritika egésze verődik vissza benne, követke-

zésképp csak olyan lehet, amilyen általában a

kritika. És amilyen a színház.

Mindez igaz. Csak éppen nem nyugodha-

tunk bele. Ha a színházat nem tudjuk megre-

formálni, próbáljuk hatékonyabbá tenni a kriti-

kát. Ha ez is megoldhatatlan feladatnak lát-

szik, legalább a kritikusdíj intenzitását növeljük

meg. Hogyan? Alkossunk új szabályokat?

Kössük feltételhez a szavazást? Emlékeztes-

sük szemelvénygyűjteménnyel a kritikusokat,

mit láttak (láthattak) az évad során? Adjuk

közre a pregnánsan egy irányba mutató évad-

közi véleményeket? Vagy talán ne is évadban

gondolkodjunk, változtassuk meg az értékelt

időszakot, a teljesítmény megítélésének krité-

riumát, a kategóriákat, a díjakat, a díjátadás

módját? Esetleg hagyjunk mindent ugyanígy,

de rendezzünk gálaestet, csapjunk fényes át-

adási dáridót? Szerezzünk szponzort, aki a

plakett és az oklevél mellé pénzt is ad a nyerte-

seknek?

Nem tudom. Csak azt, hogy jó lenne kitalál-

ni valamit, s ezt csak közösen lehet, a kritikus

pályatársak segítségével. Ünneprontás nél-

kül, a jubileumi díjátadás után, „kerekasztal"

mellett.


