
AZ ÚJ TEATRALITÁS ÉS A KRITIKA
Többen kérdezték, miért közöltük Kékesi Kun

Árpád A reprezentáció játékalcímű tanulmányát
(1997. július). A válasz: mert színvonalas
írás. A téma taglalását itt be is lehetne
fejezni. Aki Magyarországon színházi folyó-iratot
szerkeszt (vagy olvas), józanul beláthatja, hogy
kompromisszummentes minőségi igénnyel nehéz
megtölteni kritikai lapokat. Akkor pedig sem-miféle
erkölcsi jogcímünk nem lehet arra, hogy elutasítsunk
egy alapos felkészültséggel, kitűnően megírt átfogó
dolgozatot, csak azért, mert „vitat-ható".

Ezzel elárultam, mi a fő kifogás Kékesi Kun
írásával szemben. De mielőtt érdemben reflektálnék
rá, szeretném leszögezni, hogy egzakt mérce bir-
toklása híján hasznavehetetlennek tartom a „vitat-
hatóság" fogalmát. S még ha volna is az esztétikai
jelenségek megítélésére törvényileg bejegyzett „pá-
rizsi méterrúdunk", akkor sem alkalmaznám. Eze-
ken a hasábokon szabad utat kívánunk adni vitaké-
pes véleményeknek; ez utóbbi jelzőt preferáljuk a
„vitatható"-val szemben. Erre int, ha más nem,
folyóiratunk jelenlegi státusa. Miközben örvendete-
sen szaporodnak, s ezáltal „nekünk is dolgoznak" az
alternatív színházhoz kapcsolódó lapok (Ellen-fény,
Hajónapló), a SZÍNHÁZ-nak még mindig egyesítenie
kell magában a Film, Színház, Muzsikát és a
Színházelméleti Közlönyt.

Fogalmam sincs, sikerül-e az előbbi mondattal
elhárítanom a fejünk felől azt a gyanút, hogy Kékesi
Kun tudós (egyesek szerint tudóskodó) dolgozatával
„átmegyünk" tudományos-elméleti orgánumba.
Nem, nem megyünk át, legalábbis nincs szán-
dékunkban. De azt megígérhetem, hogy a szerzőtől,
miként e számunkban is, változatlanul közölni fo-
gunk hasonlóan elméleti alapozású írásokat, föltéve,
ha a színvonaluk is hasonlóan magas lesz. A
magyar színházi szakmára, amely egyfelől heves
elméletellenességéről, másfelől ezzel egy tőről fa-
kadó parttalan szubjektivizmusáról híres, ennyitu-
dományosság direkt ráfér.

Az eddigiekből következően arra a kérdésre, ho-
gyan viszonyulunk Kékesi Kun megállapításaihoz,
legszívesebben visszakérdeznék: ugyan már, ho-
gyan viszonyulnánk, s kell-e egyáltalán „viszonyul-
nunk", nem felnőtt, értelmes emberek olvassák-e a
lapot, akik majd meghatározzák hozzá a sajátviszo-
nyukat?! Egyetlen ok mégis arra késztet, hogy ref-
lektáljak tanulmányára - szigorúan ebből a szemé-
lyes nézőpontból -, ez pedig az a tény, hogy tudo-
mányos elméletként megfogalmazott, illetve abból
leszűrt tételeket közvetlenül alkalmaz az élő színház-
ra. Ami, legalábbis a köznapi kritikai gyakorlatban,
meglehetősen szokatlan.

A kilencvenes évek magyar rendezői színháza
alcímű elaborátum - csak hogy visszaidézzem, miről
is van szó - az új teatralitás néven összefoglalt,
nagyrészt fiatal rendezők képviselte irányzatot olyan
színházként írja le, amelynek „figyelme egyre inkább
önmaga felé fordul", és „a reprezentáció játékainak
nevezhető önreflexív horizont" kínálatát fogadja el „a
valóság illúziója" helyett. A „posztmodern
paradigmaváltás" lényege, hogy a színház

„egyetlen referenciája: önmaga". „Posztmodern
horizontból tekintve" az „újfajta képiség" meg-
kérdőjelezi „a referenciális szövegolvsaton alapuló
(jelentéskereső) realista színház konvencióit". „A
polgári illúziószínház (vagy illusztrált szószínház)
csődjével való szembenézés... a kanonizált
drámaszövegek elutasításhoz vezetett." A
„logocentrikus felfogással" la beszéd-
központúsággal) szakító produkciók, az új teat-
ralitás előadásai többnyire külsőleg, azaz komplex
színházi jelek révén kívánják megvilágítani és
felerősíteni az adott drámai helyzetet".

Amíg megmaradnak elméletnek, az efféle meg-
állapítások a nemzetközi filozófiai-esztétikai tudo-
mányos belterjesség tartozékai. A „figyeImével ön-
maga felé forduló" - elnézést: onanizáló - színház
legföljebb a tudós elit kukkolójátéka. A néző, rend-
kívül tudománytalanul, a saját valóságos vagy vá-
gyott életét akarja viszontlátni a színjátékban; „a
valóság illúzióját színlelő színház előfeltevéseinek
időszerűtlenné válását" posztulálni csupán könyv-
társzobák magányába zárkózva lehet. Csakis ott
születhetnek kijelentések „a klasszikus drámák szö-
vegeire rárakódott liberálhumanista eszmeiségről"-
ezen vajon mit értsek?-, amit „egyfajta dekonstruktív
expresszivitás" által kell átértelmezni. A „re-
ferenciális szövegolvasaton alapuló
(jelentéskereső)" konvenciót sem adom föl addig,
amíg meg nem találom a következő mondat
színházi jelentését: ,,...megváltozott a színész
feladata s: magát a figurát kell megmutatnia, nem
pedig az, azt mozgató motivációs hátteret."

Az új teatralitás elmélete újra fölfedezi a régi
evidenciákat. „Bármi drámaszövegnek tekinthető,
ami színházi előadás nyersanyagául szolgálhat." Ezt
már az ősavantgárd is tudta. A szöveghűség eluta-
sítása éppúgy nem új keletű, mint a szerepcserés
szerepjátszás, a szerepből való kilépés, ; néző meg-
szólítása, a beleélésből való kizökkentés vagy egy
monológ eltakarása effekttel. Ezek több évtizedes
előadásközhelyek- még itthon is. Az pedig, hogy a
valóságot nem másolni kell, hanem teátrálisan (új-
ra)teremteni, minden valamirevaló realista színház
világképi alapvetése.

Szaporodnak a kérdőjelek, ha a „ posztmodern
horizont" ráterül a gyakorlati színházra. „A kilenc-
venes évek színházi előadásainak többségében
nem társadalmi, hanem tisztán teátrális problémák
reflexiója válik igazán meghatározóvá" olvasható az
idézett tanulmányban. Csakugyan ig, volna? „A
magyar színházi paradigmaváltást kezdeményező"
Jeles-előadás, a Valahol Oroszországban a Gulag
eszkimó tömegsírjaiból föltárt gyerekkoponyákat
utánzó maszkjaival nem reflektálna társadalmi
problémákra? S a közvetlen előzménye ént említeti
Mohácsi-féle Tévedések sem, az ephezoszi útlevél-
vizsgálat procedúrájával? Igaz is: miért nem Mohá-
csi még korábbi Bánk bán-parafrázisa a „paradig-
maváltó kiindulópont" - ez a tipikusan „intertextuális
rendezés", amely „dekonstruktív expresszivitással"
politizált?

Továbbá: ha az „újfajta képiség" mintáinak egyike
Zadek két tonna zöld iszapban játszatt Téli regéje

akkor az első magyar posztmodern rendező Csi-
szár Imre, aki 1979-ben Szolnokon combig érő
iszapban vitte színre a Macbethet. (No jó, lehet,
hogy fekete volt és csak egy tonna.) Hát Otomar
Krejća hatvanas évekbeli Csehovjai? Az Ivanov
penészzöld „piktoralitása" a teljes színpadon
kilengő csillárral és a rajta hintázó inassal? Es így
tovább: a tudomány attribútumai szerinti
„posztmodern" tetszőlegesen visszavetíthető a
múltba.

A tudományossággal az a fő gond, hogy nincs
értéktudata. A tanulmányban posztmodernnek té-
telezett magyar előadások között vannak kutyaütők,
míg az „idejétmúlt polgári illúziószínház" terméke-
iként említetlenül hagyottak között remekművek.
Ezért kritikai szempontból bajos elméleti úton be-
cserkészni színházi előadásokat, egyes rendezőket
kategóriákba sorolni, majd megszorító zárójelben
kivételként említeni a kategóriából „kilógó" elő-
adásaikat. A színház nem így működik, a színház-
művészek nem paradigmában gondolkodnak, al-
kotásaik minősége annak a tehetségnek nevezett,
abszolút tudománytalan valamitől függ, amelynek
működése nem vonatkoztatható el a valóság „föl-
dolgozását" végző belső appercepciós rendszertől. A
minőség kulcsa a személyiség, amely nem ismer
szabályokat - saját belső törvényeinek engedel-
meskedik. A szubjektum személyes hitele az, ami
számít, s ez a kritikusra is vonatkozik. A SZÍNHÁZ
múlt havi számában közöltük Alfred Kerr írását a
kritikáról mint műalkotásról - érvényessége nem
évült el.

Az új hang, ha tetszik, az „új teatralitás" megje-
lenése a magyar színházban mindamellett tapasz-
talati tény. Ezt nevezhetjük akár „posztmodern pa-
radigmaváltásnak"' is - bár amikor e kifejezés ma-
gyarázataként azt olvasom, hogy „szellemi folya-
matok társadalmi folyamatokból történő levezetése
helyett... sokkal inkább helyénvalónak látszik, ha
gondolkodásszerkezeti váltást feltételezünk", akkor
meg akaródzik kérdezni, hogy a „gondolatszerke-
zeti váltás" csak úgy, a semmiből, netán „a figyel-
mével önmaga felé forduló" agy működéséből jön?
-, az elnevezéstől még nem történik semmi. A
„posztmodern horizont" - ahogy a lapunkban közölt
dolgozat is - tágíthatja látókörünket. Helytelen
lenne azonban az elméleties indíttatású elemző
módszert a magyar kritika egészére nézve egyedül
üdvözítőnek kikiáltani - mint ez a szóban forgó
tanulmány egyik utalásában történik -, s főként
kirekeszteni a nevében olyan színháztípusokat,
amelyek vagy nem igényelnek tudományos appa-
rátust (kommersz-szórakoztató színház), vagy
merő önkényből „idejétmúltnak" nyilváníttatnak.

„Posztmodern horizontból tekintve" a magyar
színház kritikailag áttekinthetetlen. Ez pusztán a
magánvéleményem. Az oppozíciónak bármikor
helyt adunk a SZÍNHÁZ hasábjain.


