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főleg könyvekben - színészek és rendezők mű-
vészi teljesítményeinek méltatására összponto-
sultak. Bár a náci rendszer előtt gyanússá tette,
Jhering 1933 nyarának végén meglátogatta Brech-
tet, aki Dániában, Karin Michaelis írónőnél talált
menedéket. Mindketten úgy vélték, hogy a náci
rendszer nem lesz hosszú életű, s terveket szőttek,
hogy összeomlása után azonnal folytathassák a
munkát Németországban. Jhering egy későbbi hol-
landiai utazás alkalmával is találkozott emigránsok-
kal. Mivel megtagadta, hogy recenziót írjon egy náci
drámaíró, Eberhard Wolfgang Möller darabjáról,
kizárták a Birodalmi Irodalmi Kamarából, és a Bi-
rodalmi Sajtókamara szerkesztőlistájára sem
vették fel. 1936. június 16-án minden szerkesztői
tevékenységtől eltiltották, azaz nem dolgozhatott
tovább szerkesztőségben. Később engedélyez-
ték ugyan, hogy színházról írjon, de csupán
egyes művészszemélyiségekről és fix szerződés
nélkül, sorhonoráriumért.

Jhering visszavonult a színikritikától, és a
filmgyártásban helyezkedett el. Itt egyebek kö-
zött Emil Jannings jelentős Kleist-megfilmesíté-
sében, Az eltört korsóban működött közre.
Később, amikor korlátozásokkal ugyan, de újra
írhatott, színészekről publikált könyveket: Emil
Janningsról (1941), Käthe Dorschról (1944);
színészportrékat adott ki Josef Kainztól Paula
Wesselyig címmel (1942). 1943-ban írta Rende-
zés című könyvét, melyben a korszak jelentős
rendezőinek teljesítményeit hasonlította össze.

Három évvel a második világháború kitörése
után Lothar Müthel meghívta Jheringet a bécsi
Burgtheaterhez dramaturgnak és művészeti ta-
nácsadónak. Mint az első háború alatt, most is
abba a városba vonult vissza, ahol Berlinhez,
illetve Németországhoz képest zavartalanabbul
lehetett dolgozni és élni. De a „birodalmi drama-
turg", Rainer Schlösser parancsára a Burgthea-
tert is el kellett hagynia. Néhány hónappal a
háború vége előtt hazatért Berlinbe.

A felszabadulás után Jhering azonnal a német
kulturális élet megújulásának szolgálatába állt.
1945 szeptemberében a Deutsches Theater első
intendánsa, Gustav von Wangenheim megnyerte
Jheringet fődramaturgnak. Egészen 1954-ig töl-
tötte be ezt a pozíciót. 1950-ben, a berlini Német
Művészeti Akadémia megalapításakor azonnal
rendes taggá választották, s Wolfgang Langhoff
után 1962-ig állandó titkárként vezette a Darstel-
lende Kunst szekciót, s az elnökség tagja volt.
Mindemellett folytatta publicisztikai tevékenysé-
gét, melyet 1945-ben a régi intenzitással kezdett
újra. Dolgozott az Aufbau, a Sonntag, a Berliner
Zeitung, majd a Sinn und Form című lapnak.
1955-ben elsőként kapta meg a Lessing-díjat.

A háború után első -1945-től írt újságcikkeit
összefogó - kötetei 1947-ben jelentek meg: Ber-
lini dramaturgia és A kor szelleme és szellemte-
lensége, majd 1948-ban A húszas évek. Ugyan-

ebben az évben folytatódtak színészportréi a Fi-
atal színészek című gyűjteménnyel, melyet

1956-ban követett a Schauspieler in der Ent-
wicklung című kötet. 1952-ben könyve jelent
meg Heinrich Mannról, 1959-ben Brechtről,
1960-ban Marcel Marceau-ról, s 1958-tól 1961-ig
jött ki 1909 és 1932 között írt kritikáinak
háromkötetes reprezentatív válogatása Rein-
hardttól Brechtig címmel.

Egy stuttgarti színház rendezésre hívott meg egy
kritikust, hogy az a gyakorlatban is
kipróbálhassa a maga elgondolásait. Ha jól
értem a hírt, itt nem arról van szó, hogy egy
kritikus az újságtól átmenjen a szín-házhoz - ez
elvégre már gyakran előfordult -, hanem egy
kísérleti változatról: miként hat a kritika a
színházra akkor, ha a kritikus kritikusi
minőségében rendez meg egy előadást, mintegy
megmutatva, hogyan is kellene csinálnia dolgot.

A szándékkal nem értek egyet, mert a kritika
produktivitásának téves értelmezésén alapul.
Csak ha abból indulunk ki, hogy a kritikus kriti-
kusként szükségképpen improduktív, és az is
marad, akkor juthatunk arra a következtetésre,
hogy ha produktív akar lenni, akkor rendeznie
kell. Valójában a helyzet úgy áll, hogy a kritikus
produktivitása magában a kritikában rejlik.

Min alapulhat ez a téves beállítás? Azon, hogy
a kritikus gyakran vagy nem elég bátor, vagy nem
eléggé elhivatott ahhoz, hogy vállalja önmagát.
Elkedvetleníti, hogy nem lett belőle sem költő,
sem rendező. Elnyomottnak hiszi magát. Kény-
szeredetten űzi mesterségét, amelyet pedig csak
a lelkes igenlés legitimálhat. Ebbe a határozott
kimondáson alapuló szakmába gyakran téved-
nek éppen a határozatlan tehetségek, akik az írók
közé nem sorolhatók. Mivel a legáltalánosabb
emberi tevékenység az ítéletalkotás, mindenki
azt hiszi, joga van foglalkozásszerűen űzni a
kritizálást. A nyilvánosság pedig azért van rossz
véleménnyel a kritikusról, mert éppen ő terjeszti
magáról ezt a rossz véleményt.

A vélemény így hangzik: a kritika improduktív
szakma, mert olyasmit kér számon, amit maga
nem tud produkálni. Valójában a kritikus éppen
azzal váltja tettre gondolatait, hogy leírja őket:
gondolatainak produktivitása a hatásukban van.
A kritikai gondolatot nem az hitelesíti, hogy meg-
fogalmazója a gyakorlatban is megvalósítja, ha-
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nem az, hogy szembesül a színészi és rendezői
teljesítményekkel. Még ha a kritikusa maga gon-
dolatait színpadra tudná is ültetni, ez is csak azt
bizonyítaná, hogy a kísérletek olykor sikerrel jár-
hatnak. Valamely gondolat hatékonyságát azon-
ban soha nem szerzőjén magán lehet lemérni,
hanem mindig csak másokon. A kritika produk-
tivitásának problémáját tehát éppen ellenkezőleg
fogalmazhatjuk meg: a kritikus akkor produktív,
ha a művész alkotása hitelesíti, ha a kritikus a
fejlődés lényegét fogalmazza meg. Mi több: ha a
kritikusi gondolatot csak a kritikus maga valósít-
hatná meg, ez éppenséggel a kritikusi gondolat
improduktivitását bizonyítaná. Az alkotó kritikus
igazi tanúságtevője a rendező; de ez a rendező
nem ő maga, hanem - másvalaki.

Eszerint a kritikus ne lépjen át a színházba?
Dehogynem -feltéve, ha tevékenységét helyesen
értelmezi. Amikor Brahm átvette a Deutsches
Theater igazgatását, eljött az alkalom, amelynek
keretében a színházat éppen a kritikusi beállított-
ság reformálhatta meg. Ott voltak a költők, a
színészek, akik Brahm támaszául szolgáltak, és
akiknek szükségük volt az ő ellenőrző és
kiteljesítő szerepére. Ez a helyzet visszatérhet,
sőt vissza is kell térnie, valahányszor egy adott
kor reprezentatív, alkotó szellemű színészeihez
reprezentatív költő csatlakozik. Rendezni
azonban Brahm sem rendezett. Brahm a szel-
lemi lelkiismeret volt. Brahm megmaradt kriti-
kusnak.

A kritikust színházi emberként sem az hitele-
síti, ha rendez, hanem az, ha kritikusként hatja át
a színházi temperamentum. Es itt kapunk választ
arra a kérdésre is, hogy vajon segíti-e a kritikust
kritikusi munkájában, ha gyakorlati színházi
munkát is végzett. A kérdésre abban az esetben
felelhetünk a leghatározottabb igennel, ha a kri-
tikusban már eleve színházi ösztön munkált,
amely a maga teljességében éppen a színpadi
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tevékenység keretein belül bontakozott ki. Ám
éppily határozott nem a válasz, ha a kritikus
irodalmár. Irodalmárként soha nem igazodhat el a
színház lényegében, vagyis a színészi alkotó-
munkában; őt mindig csak a felszín, a színház
anekdotikus vonatkozásai érdeklik. Az irodalmárt
mint kritikust csak ingerlik a színházban szerzett
tapasztalatok, mert elvesztette elfogulatlanságát,

A mennyire nem telik Herbert Jheringtől,
hogy sziporkázó tárcákat írjon, olyannyira
nem megy neki a puszta csevegés sem.
Beszélgetés közben is harcol a gondolatért,
a formáért - a lényeget kimondó szó-ért. Csak
most, midőn beszélgetésünket lejegyzem, jut
eszembe, hogy egyvalamit elfelejtettem
megkérdezni tőle: miért gondolkodik ily fanatiku-
san, ily áthatóan és kutatón éppen erről a témáról
- a színházról, amely, látszólag törvényszerűen
és szükségszerűen, ezernyi érdektelen bohózatot
játszik, mondjuk, Robert Musil Rajongó/0 he-
lyett? Vagy talán éppen itt rejlik kérdésemre a
válasz?
G. Különösnek találom, hogy színikritika mindig
volt Németországban, irodalomkritika azonban
voltaképpen soha, miközben más országokban,
például Franciaországban épp ellenkező a hely-
zet. Gondoljon csak Lessingre, és gondoljon
Sainte-Beuve-re! Hol a francia Lessing, és hol a
német Sainte-Beuve?

J. Ez azért van így, mert a francia színház
sokkal konzervatívabb a németnél, és ezért nem
is válthatott ki ugyanolyan kritikai érdeklődést,
mint például a regény. Franciaországban az
irodalmi mozgalmak mindig a regényben
tetőztek.

G. Es Németországban?
J. A német irodalom utolsó feltűnést keltő

dátumai színházi dátumok voltak. Még a nagy
külföldi drámaírókat is Németország fedezte fel
Európának. Ezért került túlsúlyba a színikritika.
De azért tiszta színikritika így sem létezik. A
színikritikába bevitték az irodalomkritikát. Kiala-
kult a hajlam, hogy a német irodalmat a német
színház összefüggésében szemléljék.

G. Nem jár így rosszul az epika?

és ha egyszer a kulisszák mögé látott, többé
nincs érzéke a titkokhoz. Az a kritikus viszont, aki
eleve színházi ember is volt, attól, hogy megis-
merte, csak még inkább respektálja majd a szín-
ház titkát, mert igazából csak a próbákon tapasz-
talta meg az alkotás anonimitását.
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J. Dehogynem. Csakhogy az érvényes, hiva-
tottak által gyakorolt, mondjuk, francia értelem-
ben vett irodalomkritikát, amelynek immár sem-
mi köze a válogatás nélküli könyvismertetések-
hez, és amely a színikritikát is termékenyen ki-
egészíthetné, a német újságoknak először meg
kellene teremteniök mint eleven, rendszeresen
működő intézményt. Azért viszont, hogy a szín-
házzal a megérdemeltnél többet foglalkoznak, és
minden semmiséget bő terjedelemben tárgyal-
nak, nem a színikritika mint olyan felel, hanem a
megszokás renyhesége.

G. Miféle változtatásokat tart helyénvalónak?
J. Korábban, amikor a színház még teljesítmé-

nyei alapján állt az érdeklődés középpontjában, a
színikritikust vezérelhették tisztán irodalmi
szempontok, tehát hosszan foglalkozhatott akár
egy jelentéktelen bohózattal is. A kritika függet-
leníthette magát az adott alkalomtól. Ma viszont,
amikor színházi szubsztancia már nem létezik, ez
a módszer is lehetetlenné vált. A múlt összeom-
lott, az újnak még nem alakult ki az arculata. A
két pont között a mi dolgunk az előkészítés, a
felépítés.

G. Mi jellemzi tehát elsősorban a színház mai
arculatát?

J. A klasszikus korszaktól kezdve minden ed-
digi nemzedék adottként fogadta el a színházat,
még ha az természetesen a kordivatok szerint
mindig módosult is. Ma azonban a színház maga
vált kérdésessé, mind gyakorlati tekintetben mint
intézmény, mind lélektanilag, a tömegek tudatá-
ban. Mert ennyire hagyomány nélküli nemzedék,
mint a mai, még soha nem létezett. Ez a hagyo-
mánytalan állapot azonban önmagában termé-
keny. Ellene hat ugyan a színházzal szemben
eddig elfoglalt álláspontnak, de nem a színház
lehetőségeinek.

G. Ez az állapot tehát, amely negatív oldalról
nézve a tabula rasának felel meg, pozitív oldalról
terhek nélküli újrakezdést jelent?

J. Természetesen. Nézetem szerint csak a
színház régi szemléletének fellegzett be, de nem a
színháznak magának.

G. Eszerint minden nemzedéknek elölről kel-
lene indulnia, mintha előtte semmi sem létezett
volna?

J. Azt nem. Gesztusokban ugyan így tesz majd,
de a lényeget tekintve nem. Ma azonban az
egyetlen lehetőségünk az újrakezdés - mert egy-
szerűen semmi sem maradt meg.

G. Más szóval ön nem általában a hagyományt
ellenzi, sőt, inkább fájlalja a hiányát, és nem lévén
régi, amelyet folytatni lehetne, arra törekszik,
hogy újat alapítson?

J. Ma szellemi törést érzékelhetünk, amelyet
csak azért nem látni tisztán, mert a külső civilizá-
ciós formák a háború előtti képet éltetik tovább és
bővítik, holott kulturális tekintetben kizárólag
törésről van szó, nem pedig továbbfejlődésről.
Mármost a hivatalosan elismert szín-ház továbbra
is a korábbi művelt közönséget szólítja meg,
miközben az új színházi kezdeményezések olyan
közönséghez szólnak, amelyből teljességgel
hiányzik a háború előtti nemzedékkel valló belső
összefüggés. Ma új keletkezési folyamattal van
dolgunk, és ami az új drámák megítélését illeti,
minden félreértés abból fakad, hogy a kritika,
még ha felismeri is ezt a folyamatot, a háború
előtti korszak szellemi állapotából merített kritikai
eszközökkel akarja kezelni.

G. Milyenek lennének azok az eszközök, ame-
lyek a korral összhangban vannak?

J. Jóformán cSak negatívumokkal lehet őket
meghatározni. Nem kell kultúrzsargon, senki se
írjon az írói árnyalatok kedvéért, nem kellenek
tárcastílusú cirádák, puszta utalások, és kijátszás
helyett felelősséget kell vállalni minden
mondatért. Emellett önálló, előfeltételek nélküli
terminológia kell, amely lemond a megfogal-
mazás kerülő útjairól. Ne akarjunk imponálni
olyan olvasóknak, akik nem is látták a szóban
forgó darabot; azoknak írjunk, akik szavainkat
saját élményeik alapján ellenőrizhetik. A kriti-
kának ugyanis nem csak az a dolga, hogy
informálja az olvasót, mit érdemes megnéznie, és
mit nem. A kritikus produktivitásának igazi
fokmérője az, hogy bírálata miként hat a megbí-
ráltakra.

G. Ha nem ezt a hatást tartaná szem előtt,
akkor nem a művészet segítője, hanem a közön-
ség kiszolgálója lenne. De ha szabad iróniával
élnem, létezik egy harmadik fajta kritikai módszer
is - la critique pour la critique.

J. Én a kritikát nem tekintem tárcaszerű bű-
vészmutatványok, öncélú közegének. A kritika
nem önmagáért, hanem tárgyáért van.

A SZÍNIKRITIKA FELADATAI
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G. Ön egyszer azt mondta, hogy a mai színi-
kritikában a politika hozzátartozik az ítélet lénye-
géhez. Mit értett ezen?

J. Megmondom. Amiképpen az igazi drámaíró
is alkotás közben csak abból indulhat ki, hogy
látja maga előtt a közönséget, anélkül, hogy
emiatt azzal vádolhatnánk, hogy a legkisebb
engedményt is teszi a közönségnek, avagy en-
ged a színvonalból - ugyanígy az igazi színikri-
tikus ítélete is kiterjed az életre és a korra,
egyszóval a színház egészére, méghozzá ösz-
tönösen, érzékenységétől vezérelve, a legcse-
kélyebb számítás vagy előzetes megfontolás
nélkül.

G. Vajon az új, amit ön a színházon számon
kér, nem túl ködös és megfogalmazhatatlan-e, és
mint kritikai követelmény nem téved-e ezáltal
légüres térbe?

J. Az újat eleve kikényszeríti már az a tény is,
hogy a nyelvnek mint olyannak merőben más
feltételek között, a filmmel és a rádióval szemben
kell érvényesülnie. A színház ma heroikus feladat
előtt áll. Természetesen senki sem tudhatja, hová
vezet az út. Egyébiránt az új lényeges kezdemé-
nyei már meg is jelentek, itt vannak köztünk, csak
éppen egyelőre erőszakkal el akarják fojtani. En
a magam részéről egyenesen erkölcstelennek
tartom, amikor a kritika a jelenkori sikerek hiá-
nyát veti az új dráma képviselőinek szemére.
Hiszen a tulajdonképpeni közönség, amelyhez
ezek a költők fordulnak, nem is jár színházba!
Anyagi okokból el sem jut oda!

G. Különben is, mint köztudott, jó időbe telik,
amíg egy nagy költő érvényesülni tud!

J. Úgy van - és a kritika mai helyzetének
legcsüggesztőbb vonása éppen az, hogy olyanok
utalnak gunyorosan a csekély közönségérdek-
lődésre, akik a maguk múltjából pontosan tudják,
mennyi időbe telt, ameddig Gerhart Hauptmann
eljutott a maga szenzációs közönségsikereiig.
Hát azt kívánják, hogy minden fiatal költő már
zsenge korban megírja a maga Az elsüllyedt ha-
rangját? Az bizony szomorú lenne!

G. A kor színházát, amelyet ön követel, első-
sorban nem a kor közönségének kellene-e meg-
értenie?

J. Nem - mivel a kor közönsége önmagát is
csak hosszú évek múltán érti meg.

G. Nem létezik-e egy nagyszabású, örök ér-
vényű színház, amelyre a kor fogalma nem illik?

J. Először figyelembe kell venni a kor paran-
csát - csak akkor jutunk el, mintegy magától,
természetes módon a művészet örök követel-
ményeihez. A nagy művészet soha nem az örök
törvényeknél kezdi, hanem visszatalál hozzájuk,
úgy, hogy magával viszi a korhoz kötöttet.

1926

Előszó. Ez a röpirat még azelőtt íródott, hogy
bizonyos események a szélesebb közönség
előtt is nyilvánvalóvá tették a kritika válságát.
Az ellenálló képességet egyaránt felpuhították
új hatás- és kereseti lehetőségeikkel a film meg a

rádió, hízelgésükkel a hatvanadik születésnapok
meg a jubileumok, rosszul értelmezett
udvariassági kényszerükkel a nemzetközi
vendégjátékok.

A mai kor szellemi válságát két szó fejezi ki: az
elszigetelődés és a prostituálódás. A szellem
elszigeteltségtől, a tömegekkel való kapcsolat
hiányától szenved, és hogy hozzájuk férkőzzék,
prostituálja magát. Vagy merev, és ezt a merev-
séget jellemszilárdságnak véli; vagy
szemérmet-

Piscator, Jhering és Friedrich Wolf Moszkvá-
ban (1931)

len, és a szemérmetlenséget összetéveszti a
mozgékonysággal és a modernséggel.

Ez az ellentmondás minden kordokumentum-
ban, tehát a színikritikában is tetten érhető. Mind-
ezt ki kell mondani magunk között, mielőtt a
külső támadás bekövetkeznék.

A színházban minden megmozdult, csak a kritika
nem. Modernizálódott a színpadtechnika. A szí-
nésztípus rugalmas lett, a rendezők mozgé-
konnyá váltak. A közönség átrétegződik. A színi-
kritika azonban mit sem változott. Úgy ír, mint a
háború előtti időkben. A háború előtti idők kö-
zönségének. A háború előtti idők művészeinek.

Ami hajdan a kritika erőssége volt, az ma a
gyengesége. A német s mindenekelőtt a berlini
színikritika független volt, és ma is az. Őrködött
ezen a szabadságon, megvédte mindenki ellen.
Állam volt az újságírás államában.

Ám az erőből és a függetlenségből eredő el-
szigeteltség megmerevedéshez vezetett. Abbeli,
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nagyon is érthető szándékában, hogy a
maga különleges állását ne kelljen
feladnia, a kritika a produktív hatásoktól
is elzárkózott. Megült az íróasztalnál
még akkor is, amikor a drámaírók és az
újságírók már rég kivonultak az utcára,
a sportcsarnokokba, a parlamentbe, a
bírósági termekbe. Az átlagirodalmár
azzal kérkedik - s már ezáltal eleve
sznob-bá válik -, hogy a bolsevizmustól
az autógyártásig kiismeri magát a poli-
tika és a technika világában. Az át-
lagkritikus azzal kérkedik - s ezáltal
ugyancsak sznobbá válik -, hogy a
maga és művészete területét minden
külső befolyástól elzárja. Az egyik a
jelen sznobja, a másik a múlté.

Állítólag „a maga fészkébe piszkít",
aki feltárja saját munkaköre
nehézségeit. Állítólag aláássa a sajtóba
vetett bizalmat, aki válságait a nyil-
vánosság előtt kimondja. Mi sem os-
tobább e felfogásnál. Nap mint nap s
teljes joggal támadják a hadvezetést,
amiért a világháború idején el-titkolta a
katonai összeomlást. Nap mint nap s
teljes joggal hadat üzen-nek a
hadügyminisztériumnak, ami-ért katonai
titkok elárulásának minősíti és üldözi a
kényelmetlen közléseket. Nap mint nap
támadja s teljes joggal a színikritika a
színházakat, ha helyzetükről hamis
tájékoztatást nyújtanak. Csakhogy az
újság-
írónak, a kritikusnak a maga területén is
alkalmaznia kell ezt a taktikát!
Képmutatás lenne tagadni, hogy az
újságírás és a színház egész rendszerén belül
ma a kritika a leginkább veszélyeztetett. A kritika
is nyakig ül a „bizalmi válságban"; a kritika is a
maga november 9-éjének előestéjét éli.

Ameddig kritika létezik, addig a színházban szidni
fogják. Ez eddig rendben is van. Mindenkit, akit
nyilvános bírálat ér, magától értetődőn megillet a
szabad szidalmazás joga. Ma azonban már nem
egyes recenzensek és nem is a kritika mint ké-
nyelmetlen intézmény ellen irányul a támadás.
Ma a kritika szellemi és szociológiai alapjai váltak
kérdésessé.

A rendszeres színikritika akkor bontakozott ki,
amikor a polgárság vált a közönség magvává.
Történt pedig ez a XIX. század elején, akkor,
amikor első lépéseit tette a rendszeresen
megjelenő újság is. A földszintet és a páholyokat
olvasott, egységes összetételű réteg töltötte
meg. Mindenki a „szépnek" és a „jónak" hódolt.
Mivel a politikai életet a cenzúra fojtogatta, sike-
rült bizonyos liberalizmust, a szabad gondolko-

Alfred Kerr és Jhering arca a weimari Goe
the-Schiller-szoborra montírozva

dás csekélyke maradványát a színházba átmen-
teni. Mivel a hírek töredékesen és lassan érkez-
tek, az újságokat még nem nyomasztotta az ak-
tualitás kényszere - ehelyett műveltséget terjesz-
tettek. A színház, az újság és a kritika egyaránt
tudta, kiknek szánja színdarabjait, nézeteit, ítéle-
teit. A színikritikát egyaránt legitimálták művé-
szek és közönség. A közönség, amely legalább
itt gondolkodhatott és kedve szerint szemlélőd-
hetett; a művészek, akik a színpadon újraterem-
tették a földszinten ülő polgárságot.

Ez a kapcsolatrendszer első ízben akkor ala-
kulhatott volna át, amikor a feltörekvő naturaliz-
mussal a proletariátus betört a költészetbe és - a
Volksbühne-mozgalom révén - a nézőterekre is.
Most itt lett volna a pillanat, hogy megváltoz-
tassák színházi közönség és sajtó patriarchális
viszonyát - ezt a jó öreg problémamentes vi-
szonyt, amely valaha nagy teljesítményekhez
szolgált alapul. A pangás idején a színház volt az
egyedüli alkotó tett.

A pillanatot azonban nem ismerték
fel. A kritika elkülönült, úgy, mintha az új
korban továbbra is a színház volna az
egyetlen tett. Szín-darabokat tárgyalt,
színészeket, rendezőket. Bemutatókról
szólt és fel-újításokról. Társadalmi
alkalmakról. Volt stílusa, voltak poénjai,
iróniája, művészi hangsúlyai.

A kritika mint intézmény kérdésessé
vált. Annál feltűnőbben ugrottak ki egyes
tehetségek. Ekkoriban indította meg
Alfred Kerr a maga kritikai offenzíváját,
szikrázóan, élesen, bátran, költőien.
Hamarosan megírta Siegfried Jacobsohn
is a maga Reinhardt-kritikáit, amelyek
kiemelkedtek élményközeli leírásaikkal
és értékelő távolságtartásukkal,
ábrázolás és ítéletalkotás mesteri
egymásba játszatásával. Alfred Polgar a
bécsi színházi estéket örökítet-te meg
egyfajta tökéllyel, hajlékonyan,
leheletkönnyűen, a legfinomabb
árnyalatokban.
Mit adott azonban mindez a szín-
háznak magának? A kritika agyon-
győzte magát. Ha a győzelmek nin-
csenek arányban a rendelkezésre ál-
ló tartalékokkal, akkor az országot a
legzseniálisabb győzelmek is a pusz-
tulás felé sodorják. A kritika felélte a
színház tartalékait. Győztek a tábor-
nokok, és meghalt az ország. Győ-

zött a kritika, és meghalt a színház.
Örökkön-örökké a régi repertoár.
Hauptmanntól Schnitzlerig, Tristan
Bernard-tól Verneuilig, Shaw-tól
Galsworthyig, újra meg újra az ismert,

ezerszer jellemzett, ezerszer értékelt klassziku-
sok; újra meg újra a százszor jellemzett, százszor
értékelt híres színészek, ismert rendezők. Új írói
árnyalatok a régi dolgok leírására. Kiélezett poé-
nok eltompult igazságokhoz. Frissen kisütött
szellemeskedések poshadt gondolatokhoz.

A kritika elfajult, mint ahogy el is kellett fajul-
nia, ha nem változtat módszerein. Siegfried
Jacobsohn nagyon jól tudta, miért vált át a poli-
tikára. Tudta, hogy színházi látásmódja
folytathatatlan; tudta, hogy a kritikát nem
tökéletesíteni kell, hanem más vágányra állítani.
Neki magának nem volt hajlama erre az
átállításra, így inkább elhagyta a színházat. A
kritika egésze azonban, amely nem eszmélt rá
önnön elhasználódásának folyamatára, csak
álcázással tarthatta fenn ma-gát. Úgy tett, mintha
a színház még mindig nyugalmasan,
folyamatosan fejlődne, és verklizte tovább a
színháztörténetet Szophoklésztől Hauptmannig
(lévén hogy az átlag számára itt ért véget a
dráma). A filológia mint struccpolitika: bedugni
fejünket a tudásba, abban a hitben, hogy
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a kor nem ér utol. A kultúrgőg a színház zsarnoka
lesz, a színházat pedig irritálják a hamis mércék.
Ezek a mércék sem nem túl magasak, sem nem
túl alacsonyak; egyszerűen semmi közük többé
a darabhoz, a darab gerincéhez, hangneméhez,
szándékaihoz; semmi közük az előadáshoz, a
rendezéshez, a színészi játékhoz. A helyzetet jól
jellemzi az alábbi anekdota. Egy nagyon ismert
modern drámaíró megkapta a maga sokadik kri-
tikai ledorongolását. Elolvassa a kritikát, indoka-
ival és hasonlataival egyetemben, majd fejcsó-
válva így szól: „Olyan ez, mint amikor valaki
kintről az ablakon át látja, ahogy két test mozog,
és tapasztalatoktól duzzadva felkiált: no de így nem
lehet egy nőt megerőszakolni - közben pedig nem
veszi észre, hogy a két ember biliárdozik!"

A színház első számú zsarnoka a kritika kul-
túrgőgje, a második a kapcsolathiány, a harma-
dik a privatizálás. A műsortervek nem hoztak új

drámai anyagokat, így
aztán a kritikusok az
öngerjesztés módsze-
rével éltek. Színházi
szubsztancia híján a
kritika szükségképp
öncélú lett. A színházi
estét véletlenszerű
eseményként élte meg,
akárcsak valamilyen
utcai élményt, bírósági
tárgyalást, tenger-parti
vagy hegyvidéki
kirándulást, kávéházi
délutánt vagy vacso-
rameghívást. Írói ih-
letforrást, novella-
anyagot, skicctémát
látott benne. Az elő-
adások színvonala közti
különbségek ér-
dektelenné váltak, a
fejlődési lehetőségek
mellékessé. A színpadi
teljesítmények ápolat-
lansága szóba sem ke-
rült. A kritikus ábrázoló:
leír, bemutat. Csám-
csogó kritika ez; kuli-
náris kritika. Elvezi az
író, élvezi az olvasó.

Ez az írói produkti-
vitás azonban gyakran
kritikai improduktivitást
jelent. Aki a legel-
nyűttebb kulisszava-
rázslatból még mindig
ötleteket merít -ak i t

még kedélyesen mosolygó poénokra ihletnek a
legízetlenebb bárgyúságok-, aki még ironikus
kuncogást csihol ki a legvisszataszítóbb
spekulációból, merthogy az unalom éppoly hálás
írói téma, mint akár a legszenvedélyesebb
művészet - abból lassan kivész a
megkülönböztetésre való képesség. Aki művészi
ihletést érez, holott inkább illenék elfordulnia, aki
élénken és árnyaltan cseveg, holott undorában
inkább el kellene némulnia, az nem teremthet
értékeket. Bizonyára a politikai szakíró számára
is hálás feladat lenne bemutatni, milyen
mulatságosan és eszementen viselkedik az
összes képviselő és államférfi, mennyire
kérdésessé és kétértelművé vált minden eszme.
A tudós is hálás pillanatnyi hatást érhetne el, ha
ironikus megjegyzésekkel szórna meg minden
kutatási eredményt. Am nem fejlődött volna sem
a társadalom, sem a tudomány, ha nem létezik
romboló, tehát értékeket megsemmisítő és építő,
tehát értékeket teremtő kritika - kritika, amely
módszeres, rombolásában és építésében
egyaránt céltudatos, szellemi osztályozásra és
rendszerezésre képes.

Art lehetne felelni erre, hogy a fenti hasonlatok
túl nagyratörőek, hiszen a művészien tárca-szerű
kritikának éppen az az előnye, hogy nem
tulajdonít a színháznak túlzott fontosságot. Nos,
ennek épp az ellenkezője az igaz. Aki semmit sem
vesz komolyan, az mindent komolyan vesz. Akit
minden ócskaság olcsó terjengősségre ösztönöz,
az a renyheséget pártfogolja. Aki közömbös a
kontárral szemben, az igazságtalan a tehetséggel.
A gondolatok számára helyet kell csinálni. A
tehetség semmit sem ér vele, ha neki is jut a
bemutatásból, a dicséretből. Csak a tehetséget
szabad kiemelni, csak a termékeny gondolatnak
juthat hely. Megkülönböztetés, kiemelés - ez a fő
dolog. Ezért oly végzetes a német kritika számá-
ra, hogy az olyan alkat, mint Alfred Kerr, aki
korábban képes volt az értékek felmutatására,
ma gyakorta bedugja a fülét, hamis tétekre ját-
szik, és terrorizálja a színházat. (Például Georg
Kaiser, Barlach, Brecht, Bronnen esetében.) Örö-
kös körforgás ez. A kritika sorvad, mert táplálékul
nem kínálnak neki drámákat. Ezért feltűnően kell
öltözködnie, privát manírokkal cicomázkodnia,
egyénieskedő stílussal ékeskednie. Am mindeme
torzulások, amelyeket eredetileg a színházi
helyzet terméketlensége idézett elő, most e
helyzet állandósulásához vezetnek.

A wilhelminiánus önelégültség idegességet
szül: hízelkedést, bizonytalanságot a színház te-
rületén, presztízsigényeket a kritikában. A szín-
házak, ahelyett, hogy a szellemi ítéletet respek-
tálnák, az anyagi károktól félnek. Kísérletekbe
már alig bocsátkoznak. A kísérlet mindig kocká-
zatos; jobb biztosra menni. A kritika pedig árt
önmagának is, a színháznak is. Hogy felfrissül-
jön, szüksége van a produkcióra, mégis kiszorítja
a színpadról, s ezzel önmagát fogja sovány koszt-
ra. A „literátus" költőt „literátus" módon értéke-lik.
Ha ártalmatlan bohózatot ír, ledorongolják. Georg
Kaisert megutáltatják a közönséggel. Arnold és
Bachot dicsérik.

Soha még nem volt oly csekély a kritika gon-
dolati befolyása, mint napjainkban, és soha nem
volt ily jelentős az anyagi hatása. Minden gondo-
lat a szellemi uralmon át az anyagi uralom felé
halad. De az anyagi uralom csak addig jogosult,
ameddig a szellemi uralom ölt benne testet. Ha
az eszme elnyűvődött, és csak az intézmény ma-
radt meg belőle, ha a gondolat meghalt, és már
csak a mechanizmus működik, akkor - úgy lehet -
eljutottunk a külső-a brutális, a gondolat és a
felelősség gátlásaitól megszabadult - hatalom
tetőfokára. Am a fiatal gondolatok, amelyek a
hatalom igényével lépnek fel, mindig erősebbek,
mint az elaggott hatalmak, amelyek a gondolatot
elutasítják maguktól.

Ha az állam belső ereje megfogyatkozik, külső
kalandokba bocsátkozik, hogy lakosságának fi-
gyelmét elterelje. Az olyan szellemi intézmény,
amely kifogyott tartalékaiból, kívül keres kapcso-

Jhering, Peter Huchel és Helene Weigel
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lódási pontokat. A kritika pedig részt vesz ebben a
kongresszusosdiban. Nincs akcióterve, tehát
konferenciákat rendez. Nincsenek feladatai, tehát
poharazgat. Amikor a háborúban a hadsereg ve-
zetése nem tudta áttörni a franciák fő frontvona-
lát, részakciókban aprózta el erőfeszítéseit. A mai
írók, mivel a centrumban tehetetlenek, futárként
ünnepeltetik magukat. A PEN Klub az ő
Ukrajnájuk, a nemzetközi kritikuskongresszus a
Kurlandjuk. A front szétterül, elvékonyodik,
átszakad. Hamarosan itt is bevetik majd a
tőrdöfés elméletét.

Az egyik ilyen fölösleges kongresszus Salzburg-
ban ülésezett. Hogy nemzetközi volt-e? Igen,
amennyiben Brazília, Kanada és Ausztrália is
képviseltette magát. Hogy kritikuskongresszus
volt-e? Igen, amennyiben olyanok jelentek meg,
akik a recenzensi szakmát űzik. A tudományos
kongresszusoknak témájuk van. Speciális kuta-
tási eredményeket ismertetnek és vitatnak meg
rajtuk. A vegyészek és orvosok, földrajztudósok
és matematikusok találkozóinak, az ipari vagy
gazdasági értekezleteknek értelmük van és nem-
zetközi jelentőségük. Egyfelől tárgyszerű munka-
kérdéseket vizsgálnak és vitatnak meg tárgysze-
rűen érdekelt felek; másfelől hatalmi viszonyokat
rögzítenek és módosítanak. Mi volt a salzburgi
kritikuskongresszus mozgatórugója? Max Rein-
hardt abbéli, egyébként érthető óhaja, hogy az
ünnepi játékok leverklizett műsorát erősebb
visszhanghoz segítse.

Amerikából hazatérőben Reinhardt megállt
Párizsban. Párizsban Paul Zifferer udvari taná-
csos úr működik az osztrák követség sajtófő-
nökeként. Zifferer udvari tanácsos úr korábban a
kritikusi mesterséggel is megpróbálkozott. A
kapcsolat adott volt. Reinhardtnak egy kis dob-
verés kellett az amerikai vendégjátékhoz. Igy az-
tán a világ minden táján privátim érdeklődtek,
alkudtak, s elhúzták a mézesmadzagot: Salzburg,
az ősi idegenforgalmi város, európai utazás, egy
valódi érsek, a közismert Mister Reinhardt, a
Leopoldskron-kastély, az összes európai híres-
ség gyülekezete. Egyes kritikusok máris jelent-
keznek. Ha megvannak a külföldiek, a németek
sem akarják majd kihagyni az alkalmat. Nagy
arcátlanul kész tények elé állítják őket: ott lesz
Észak-Amerika, Kanada, Brazília, Ausztrália. Pá-
lyaudvari fogadtatás, megnövekedett rendi öntu-
dat, meghívás a Leopoldskron-kastélyba (ahol az
ember egyazon magányos magaslaton érezheti
magát von Seeckt vezérezredessel). A téma: a
kritika függetlensége. Az egyik nap ülésének el-
nöke: Raoul Auernheimer, az ismert vígjátékíró.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a
salzburgi viták során nem sikerült megválaszolni a
kérdést: „Ki a kritikus?" Kritikus az, aki átlát ezen
a humbugon. Kritikus az, akiben van annyi
ellenálló erő, hogy kivonja magát a nemzetközi

asztali fecsegésből. Kritikus az, aki felismeri, me-
lyek valójában az észlelésre és ítélkezésre szako-
sodott író nemzetközi feladatai. Létezik egy nem-
zetközi új zenei társaság, amelynek művészek és
kritikusok egyaránt tagjai. Léteznek egyéb, a
nemzetközi színtéren működő zenei szervezetek
is. Ezek a csoportok azért szoktak összejönni,
hogy dolgozzanak: Velencében, Donaueschin-
genben, Baden-Badenben. Új tehetségeket gyá-
molítanak. Felkavarják az állóvizet. Sőt: temati-
kus feladatokat tűznek ki, és megbízásokat ad-
nak. Tevékenységük produktív. Nem letűnt dol-
gokat hitelesítenek világpolgári ünnepségekkel.
Nem a reakció internacionáléját hívják életre. Ok a

harcosokat egyesítik, az előőrsöket szervezik
meg. A zene területén az írástudók is egy új
Európa, egy új világ felépítésén munkálkodnak -
annak ellenére, hogy a hangverseny- és opera-
kritika színvonala általában alacsonyabb, mint a
színikritikáé.

A színikritika azonban oly magabiztos, hogy
azt hiszi: neki már nem kell megújulnia. Sokkal
kényelmesebb az irodalommal való kapcsolatot
semmire sem kötelező pohárköszöntőkkel letud-
ni, mint kötelező érvényű alkotómunkában kiko-
vácsolni. A politika még nem szabadult meg a
wilhelminiánus kor messze hangzó kultúrfrázi-
saitól. Csakhogy korábban az irodalom, a legitim
irodalom, a legitim színház ellenzékben volt. Ma
az irodalom lelkesen teszi magáévá az álliberális

frázisokat. Ma „a népek megbékélése" ürügy
minden bulihoz. Minden zugfirkász Párizsban
nagykövetnek képzeli magát. Németországban
minden André Germaint körülhízelegnek-körül-
nyaldosnak. A legtöbben tisztában vannak vele,
hogy Franciaországban André Germain komikus
figurának számít. A legtöbben érzik, hogy min-
denre alkalmatlan; egy notesz és egy adag kíván-
csiság, semmi egyéb. De hát ki tudja - egyszer
talán mégis... egy könyv, egy fordítás, egy pári-
zsi meghívás... az ember ne rontsa a saját
esélyeit. Okosabb csendben maradni és térden
csúszni.

Teremtsük meg a harcosok összefogását! Ala-
pítsuk meg az élcsapatok internacionáléját! Mű-
kődjünk együtt! Elég volt Gémier-ből és
Rickeltből, nem kell sem Chapiro, sem André
Germain! Nem kellenek múzeumi vendégjátékok,
áruházi cserék, utazó mintakollekciók! Alapítsunk
szervezetet: az új költészet nemzetközi
társaságát. De ne utazzunk mondén fürdőhe-
lyekre, hanem látogassunk el munkásvárosokba, a
Ruhr-vidékre, az angol, francia, belga ipari
körzetekbe, menjünk el Oroszországba! Ismerjük
meg az új közönséget!

Jhering Lotte Lenyával 1961-ben
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Minden országban fogjon össze fiatal dráma-
írók, lírikusok, prózaírók, színészek, rendezők,
kritikusok szűk köre, és válassza meg a maga
képviselőit, akik a többi ország képviselőivel kar-
öltve akciótervet dolgoznak ki, és megállapodnak
a találkozó helyszínében. Manapság a pénzt a
gazdag fürdőhelyek adják - de miért ne gondos-
kodhatnának Essen, Köln vagy Düsseldorf, vagy
más hasonló városok, a maguk ipari hátterével,
ünnepi lakomák helyett a produktív munka anyagi
fedezetéről? Költői, prózai avagy drámai esteket
lehetne rendezni. Kísérleti előadásokat lehet-ne
kipróbálni (amint ez megtörtént Baden-
Badenben Brecht és Weill Mahagonnyja eseté-
ben). Mindehhez viták, kritikák, vitairatok kap-
csolódhatnának. Ellenállásra - tárgyszerű oppo-
zícióra, elvi polémiára - a saját táboron belül is
szükség van. Igy terjedne ki a mozgalom fokoza-
tosan minden országra. A következő évben újabb
találkozóra kerülne sor. Időközben kutatások,
vizsgálódások zajlanának. Kiderülne, melyik talaj
bizonyult termékenynek. Egyes elemeket elvet-
nének, másokat továbbfejlesztenének. Nemzet-
közi közösség a harcos munka jegyében - az
alkotó kritika számára ez az egyetlen valóban
nemzetek fölötti feladat.

A kritika, a színikritika elmegy a feladatai mellett.
Aki naponta támad, annak bizonyos távolságot
kell tartania saját munkájától. Tudnia kell, mi a
kritika helyzete az egészben. A kritikával
szembe-ni elégedetlenség ma nagyobb, mint
valaha. Keserű indulatokat vált ki minden
érintettből: írókból, színészekből, rendezőkből,
festőkből, szobrászokból, zenészekből. Am
ugyanakkor soha

nem élt a művészekben ilyen szenvedélyes vágy
a dolgok tisztázására. Soha nem sóvárogtak ily
kétségbeesetten útmutatásra. Hiszen éppen ez a
tragikus: a kor megérett a kritikára, ám a kritika
éretlen a korhoz. Mit jelent az, hogy a kor kedvez
a kritikának? Ebben a káoszban, amikor „minden
fogalom átértékelődik", szellemi kötelesség je-
lezni és rögzíteni ezt az átértékelést. Es mit jelent,
hogy a kritika éretlen a korhoz? Azt, hogy éppen
e feladat alól vonja ki magát. A felkészülés
sorsdöntő éveiben a kritikusok inkább Haupt-
mannt ünnepelték, semhogy új, talán még inga-
tag értékeket tisztáztak volna; inkább lobogtatták
a meglévőt, semhogy szűz területeket tártak vol-
na fel. Ha egyáltalán ítélkeztek, ahelyett, hogy a
tárca berkeibe húzódtak volna, csak egyetlen
fogalmat ismertek: az úgynevezett tökélyt, és a
„jó vagy rossz" kategóriái között darálták le a
színházat és az előadást. Ez a hiba valamennyi-
ünket megkísértett. Pedig a konstatálás még
nem minden. Az egyes részleteket illető vádak
megkerülik a lényeget. Az okok mélyebben rejle-
nek. Miközben fellazult az egész „színház" nevű
komplexum, új kapcsolatokat keresett más kö-
zönségrétegekkel, miközben a színházak közötti
válaszfalak leomlottak, a konszernek közös bér-
letsorozatokat bocsátottak ki, a színészek ide-
oda cikáztak, és az egész berlini színházi rend-
szer rugalmas és cseppfolyós lett - a kritika
elvesztette a kontaktust. Nem volt többé lehor-
gonyozva a színház-államban. Korábban ismerte
„megbízóit": a polgárságot és a művészeket, akik
között ő volt hivatva közvetíteni. Ma a kritika
„megbízás" nélkül ír. A színházi közönség ellen-
séges közösségekre vagy érdekcsoportokra

Marcel Marceau, Jhering és Thomas
Holtzmann

bomlott. Az egyik oldalon állnak a magánszín-
házak, a másikon a közhasznúak. Itt van a
Volksbühne, aztán a Nagynémet Színházi Közös-
ség, a kettő között a Népszínházi Szövetség.
Ehhez járulnak még a Volksbühne Piscator köré
tömörülő külön csoportjai meg a Volksbühne
önálló ifjúsági szervezete. Aztán a Reibaro bér-
letrendszere. Aztán a nagyszámú földalatti szín-
házi és közönségszervező-társulás.

Ami az igazgatókat illeti, ők ezeket a csopor-
tokat és közösségeket képviselik. Képviselik az
államot, pontosabban a mindenkori kormányko-
alíciót (Jessner). Politikai tényezők (Piscator).
Valamely közönségszervezet (Holl) avagy gazda-
sági tömörülés nevében lépnek fel (dr. Klein).

De kit képvisel a kritika? Önmagát. Ez a forrása
erejének és egyszersmind tehetetlenségének. Az
elsőnek annyiban, hogy a sokrétű kapcsolódások
és függőségek korában meg tudta őrizni a maga
egyéni álláspontját. A másodiknak annyiban,
hogy abban a korban, amikor különféle
szervezetek és közösségek át akarják hidalni a
színház és a közönség közti szakadékot, a kritika
csakis a maga egyéni álláspontját képviseli. A
színház és a kritika között űr tátong, űr, amelyet
a mindenkori bemutatók szenzációja tölt ki. Eze-
ken a napokon a kritika rátalál a maga küldetésé-
re - az egyetlen küldetésére. Ezeken a napokon
az újságolvasó kíváncsi, mi történt, hogy történt.
Tudni akarja, bukás volt-e vagy siker, kinek tap-
soltak, és kit fütyültek ki. Elvezni akarja a ledo-
rongolásokat („na, ennek is jól megadták!"). Ké-
jelegni akar a szélsőséges magasztalásokban
(„na, ide érdemes lett volna elmenni!"). Ezeken a
napokon művészek is, olvasók is igényt tartanak
a kritikára. Ezekben az órákban a kritikus
„megbízásra" dolgozik. Ezekben a percekben ön-
magán kívül mást is képvisel: a színházbajáró
kíváncsiságát, kárörömét, ingatag hevülékeny-
ségét. A kritika, persze öntudatlanul, a közönség
szerelmi levelezője; közvetíti a plátói viszonyt a
néző és kedvencei között. Összehozza, majd fel-
bontja a kapcsolatokat. A kritika a földszinten
ülők szerelem- és gyűlöletszótára lesz.

Ez a küldetés, ez a megbízás, ez a képviselet
azonban idegen a kritikától. A kritikának le kell
ráznia a bemutatók igáját. Ez nem azt jelenti,
hogy többé ne tudósítson bemutatókról; termé-
szetesen tudósítania kell. Természetes, hogy
nem mondhat le a premier nagy kalandjáról, a
feszültségről, az elektromosságról, a kockázatról.
Igazán érthetetlen, amikor egyes berlini szín-
igazgatók kijelentik: a színházak többé nem vál-
lalhatják anyagilag a premier rizikóját. Biztosra
kell menniök; a színpadi hatást, a poénokat, vic-
ceket először egy elfogulatlan publikum előtt kell
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kipróbálniok, és csak így, minden véletlen ellen
felvértezve, léphetnek aztán a sajtó elé. Csakhogy
ilyen biztonság nem létezik. A színház varázsa
éppen a bizonytalanságban rejlik. A feszültség, a
meglepetés hozzátartozik az alkotáshoz. A kriti-
kát nem lehet az első előadásról a másodikra
vagy a harmadikra halasztani. Ez nem szolgálná
sem a színház, sem a közönség érdekeit. A szín-
ház elveszítené a felhajtóerőt, a közönség az
érdeklődését, a kritika pedig a „megbízás" utolsó
hadállásából is kimanőverezné magát.

A premier zsarnoksága a premier egyedural-
mában áll. A premiernek el kell veszítenie a maga
kiváltságos helyét a színházi életben. A színházi
légkör egészségtelen ingerei, a színpadi klíma
zavarai és rendellenességei mind a bemutató
szerepének túlhangsúlyozásából fakadnak. Ha
minden energiát az ősbemutatók hajhászására
összpontosítanak, ha vidéken dramaturgok és
propagandafőnökök összetörik magukat, hogy a
berlini sajtót odautaztassák az előadásra, akkor
vége a kiegyenlített műsortervezésnek. A vidéki
kiruccanásokra szükség van, már csak azért is,
hogy Berlin el ne aludjon. De mindenáron ős-
bemutatókat, minden körülmények között fel-tűnő
premiereket rendezni - ez aláássa az egészséges
munka lehetőségét.

A premier egy individualista korban a színházi
üzemelés individuális támasza volt. Ínyenceknek
fenntartott alkalom, különrendezvény, gálaest.
Ezért nincs benne semmi meglepő, hogy a
Reinhardt-korszakban, amelyben az individua-
lista színház princípiuma a legjellegzetesebben
érvényesült, a premier volt elismerten az egye-
düli mérce. Az első este, a maga pazar szerep-
osztásával. Utána aztán már szétesett az előadás.
Pótmimusok léptek fel, akiket gyakorta az utolsó
percben toboroztak össze. Elhatalmasodtak a
privátviccek. A premier kritikája csupa elismerés
volt, a közönség, amely a későbbi, lezüllött
előadásokat látta, szitkozódott. A kritika pedig
akkor szerzett tudomást a fejetlenségről, amikor
már késő volt.

Összefoglalóan tehát: a bemutató nélkülözhe-
tetlen. A kritikát nem lehet arra utasítani, hogy a
bemutató helyett a második vagy a harmadik
előadást lássa, csak arra, hogy a bemutató mel-
lett repertoár-előadásokat is megtekintsen. Ne
csak az előadásokat bírálja, hanem ismerje meg a
közönséget is, a közönség összetételét, társa-
dalmi szerkezetét. Azelőtt a kritikus kényelmesen
elhelyezkedhetett a zsöllyében, utána pedig meg-
írta bírálatát darabról, színészekről, rendezésről,
és a dolog el volt intézve. Ma korántsem az
előadás minőségének meghatározása a döntő.

étrendet bír el az adott színház, az adott publi-
kum. Es nem kritikusa kritikus, ha nem érzi, mit
kíván a közönség a Bülow téren és a Schiff-
bauerdammon, a belvárosban és a nyugati ne-
gyedekben, a Staatstheaterben és a Komödié-
ben. Ha közönségről beszélünk, tudni kell, mi-
lyen szakmát űznek a színházbajárók, milyen a
munkaköri érdeklődésük, milyenek a lakáskörül-
ményeik, az olvasási szokásaik, és mennyit ke-
resnek. Ami a Knie-ben bukás, az a Scheunen-
negyedben siker lehet. Rehfisch Ki siratja
Juckenackot? című művét a berlini Tribüne
fogadta el előadásra. Könnyen meg lehetett
jósolni, hogy a darab, amelyet ráadásul O"Neill A
szőrös majom című drámája és Ortner - jóllehet
gyengécske - Michael Hundertpfundja előzött
meg, a Tribüné-ben alig jut el az ötödik előadásig,
holott a Volksbühnében ötven előadást is
megérhetett volna. Amikor a színhelyet ilyen
értelemben megváltoztatták, nem is maradt el a
siker.

Olcsó dolog frázisokat kovácsolni a közön-
ségről mint „ezerfejű szörnyről", ha nem ismerjük
a szóban forgó szörny étvágyát. Eszményi,
valamennyi színházra érvényes követelményeket
egyszerűen nem lehet felállítani. Klasszikusokat
kérni számon egy társalgási darabokat játszó
színházon éppoly abszurd, mint nyáron „irodal-
mat" követelni. Fölösleges polemizálni ott, ahol a
polémiának nincs helye. Igaz, az ezerszavas
szemét júliusban is túl sok. A kritika ne is hall-
gasson erről. De a szórakoztatás szintjén nyaran-
ta nemigen lehet túllépni. Részint technikai okok-
ból: sokszereplős, igényes darabokhoz lehetet-
lenség összetoborozni a színészgárdát; szabad-
ságon vannak, filmeznek vagy vendégszerepel-

Egy tökéletlen színház tökéletlen előadása érde-
kesebb lehet egy tökéletes színház tökéletes
előadásánál. Rohamosan változó időkben a nyi-
tott lehetőségek érdekesebbek a lezártaknál.
Senki sem állítaná, hogy a Volksbühne elsőrangú
színház, és mégis: innen került ki Ludwig Berger,
Jürgen Fehling, Erwin Piscator. Senki sem állíta-
ná, hogy a Schillertheater Pategg igazgatása alatt
akár a legalacsonyabb esztétikai besorolásra is
rászolgált volna, de mégsem kellett volna
előadásaira napi eseményekről tudósító riporte-
reket küldeni. Hozzájárulni egy eleven charlot-
tenburgi népszínház kialakulásához hálásabb
kritikai feladat lett volna, minta nyugati negyedek
társadalmiesemény-számba menő premierjei-nek
leírása avagy a befutott színházak sikereinek
nyugtázása.

Ha ma a kritika nem akarna az élen járni,
ugyan mi más dolga lehetne még? Amikor a
Volksbühnenjugend egy része egy Weinmeister
utcai aulában tiltakozott a Volksbühne műsora
ellen, ebben még nem volt semmi rendkívüli - és
még-is ez a gyűlés adta meg a lendületet
Piscator mozgalmának, ez lett a magva a
Herrenhausban megrendezett nagy tüntetésnek,
és ezzel az új Piscator-színház
megalakulásának. A gyűlése-ken ma jobban rá
lehet érezni egy eljövendő színházi korszakra,
minta legcsillogóbb rendezői teljesítményekben.
A színikritikus gyakran emlegeti írásaiban a
közönséget, de „a" közönség mint olyan igen
ködös fogalom.

A közönség városról városra, városrészről vá-
rosrészre más. Nem igazi színházi vezető az,
akinek nincs ösztönös érzéke a környékhez és a
házhoz, amelyben működik, aki nem tudja,
miféle
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nek. Részint pedig művészetökonómiai okokból:
a nyár egyszerűen nem tesz jót a művészetnek.
Mint ahogy helytelen a hangversenyeken örökké
csak Beethovent és Mozartot játszani, újra meg
újra, mígnem elértéktelenednek, ellaposodnak,
elvesztik titkaikat, éppoly helytelen a színházban
nap mint nap nagyszabású drámákat és repre-
zentatív vígjátékokat adni. A klasszikusok is rászo-
rulnak némi pihentetésre. Az irodalomnak is kell egy
kis nyugalom. A föld, amelyet szünet nélkül művel-
nek, elveszti termékenységét. Olykor a színházat is
parlagon kell hagyni.

Bécsben még néhány évvel ezelőtt (és ez minden
bizonnyal ma is így van) a Burgtheater minden
egyes bemutatóját hasábokon át méltatták a
tárcarovatban, száz sorban, kétszáz sorban,
lett légyen szó akár a legnevetségesebb
semmiségről. De ha egy „külvárosi" színház
mutatott be valami merész darabot még nem
hitelesített színészekkel (márpedig Bécsben
minden külváros, ami a Ringen kívül terül el),
akkor csak egy rövid kritika jelent meg a
színházi rovatban vagy a helyi hírek között. Ily
módon a Burgtheatert még az elmarasztalás is
hidegen hagyta, mert a díszes tálalás
kiegyenlítette a gáncsot, a harcos színházak
pedig a dicsérettel sem értek semmit, mert
annyira el volt rejtve.

A bécsi színházak megfeneklenek - de hát
érdemes-e előretörni, amikor a kritikával való
szerkesztői gazdálkodás a híres színházakat
emeli ki, amelyek nem szorul-nak a sajtó
támogatására, és bagatellizálja a névteleneket,
amelyek számára létkérdés lenne a pártfogás?
Jól ismert szemlélet ez: a régi művészeti
hagyományokat meg kell őrizni, a kultúra ősi
hajlékait fenn kell tartani. Marad a sok hűhó
semmiért; az energiákat oda terelik, ahol
semmi szükség rájuk. A Burgtheaternek
megvolt a maga fénykora. Miért kell még ma is
úgy tenni, mintha virulna, vagy pedig
siránkozva hivatkozni a régi dicsőségre? Most
újfajta színháztípus van feltörőben. A
Burgtheatert a legjobb rendezői vagy színészi
teljesítményekkel sem lehet feltámasztani, mert
az elv, amelyre épült, túlélte magát.

A Burgtheater esete kiterjeszthető általában a
művészeti fellegvárakra. Ilyen fellegvár Drezda
vagy München is, tehát minden ottani előadás
országos visszhangot kelt. Salzburg vagy Hei-
delberg a szépség imádóinak ősi zarándokhelyei,
itt tehát ünnepi játékokat rendeznek, és csatasor-
ba állítják az egész sajtóapparátust, jegyzettől a
recenzióig. Olykor azonban a művészet fellegvá-
rai is pihentetésre szorulnak, mert már kiteljesí-
tették önnön lehetőségeiket. Kultúrharcot vívni
Münchenért hősi, de hiábavaló vállalkozás. A
vezető szerep más városokra száll.

Drezdában még ma is látni kitűnő együttes-
teljesítményeket, de a hatása nullával egyenlő. A
drezdai színház mögött nem áll publikum, ame-
lyet mindenáron meg kellene győzni. A hatás
nem gyűrűzik tovább, hanem megreked a táv-
csőben, amely szíjon csüng a földszinti néző
nyakában. A drezdai színház kitűnő, méltóságtel-
jes, tisztességes intézmény. Ünnepi órákkal vagy
szórakozással ajándékoz meg nagyszámú nézőt.
De mit jelent a német színház általános állapotá-
nak szempontjából? Bírálni az előadást? Itt csak
dicsérni lehet. Bírálni a színház egész komplexu-
mát? Drezda érdektelen. Az esztétikai-kritikai
mércék már nem elegendőek.

A vesztfáliai ipari városokban ma még több-
nyire pocsékul játszanak. Rosszabbul, mint
Drezdában. Együgyűbben, mint Frankfurtban. Es
az ottani bárdolatlan színházak ennek ellenére
fontosabb szerepet tölthetnek be a színház
jövőjében, mint az itteniek közül akár a legkifino-
multabbak. A Ruhr környékén embertömegek
hullámzanak. Az Elba és a Majna környékén ön-
magába gubózott polgárság él. A Ruhr mentén
kialakulatlan közönséggel van dolgunk, az Elba
és a Majna mentén a közönség ízlése megmere-

vedett. Hamis színházi politika, ha az iparvidéke-
ken - amint ez Bochumban történt - ünnepi

játékokkal indítanak - ősi kultúrvárosok fejlő-
désének végeredményével a gépek földjén,

amelynek eljövendő értéke éppen a hagyomány,
a történelem hiányában rejlik. A gyatra játék,

amelyet minden előadás-kritikának feltétlenül el
kellene utasítania, kevésbé érdemes vitára, mint
a közönség, a rezonanciának ez a csodás közege.
A helyes színházi politikának tehát arra kell irá-

nyulnia, hogy ezt a rezonanciaközeget elő-
készítse, hogy a közönséget fellazítsa, hogy fel-
szabadítsa e tömegek akaratát. Ez pedig nem

sikerülhet, ha a munkások többmilliós seregével el
akarják végeztetni a régi műveltségterjesztő
színház egész tanfolyamát, és tölcsérrel
csepegtetik fejébe a tudást. Nem, ezt a
közönséget olyannak kell elfogadni, amilyen; a
mindennapjain, a munkáján át kell hozzáférni;
az életét, a maga jellegzetes társadalmi
érdekeit kell felvállalni. Magát a Ruhr-vidéket
kell ábrázolni, nem egyoldalúan, hanem minden
rétegében. Nem szülőföld-romantikával, hanem
a jelen tisztázásával; nem művészetpótlékkal,
hanem a művészethez vezető út feltárásával.

Nemrégiben egy hírt olvastam, hátbor-
zongató, lidércnyomásos hírt, amelyben - akár
igaz, akár csak kitalált - ott tükröződik egy éhes
kor minden megkergült élményvágya,
kísérteties élményfanatizmusa: Amerikában
állítólag többen belehaltak az izgalomba,
amikor - nem, nem is látták, csak rádión
hallgatták a Tunney-Dempsey világ-bajnoki
mérkőzést. Csak rádión? A rádió fokozza a
képzelőerőt, a távolságot áthidalva megnöveli
az esemény méreteit, elvisel-hetetlenné teszi az
arénában zajló gigászi párharc izgalmát, a
fantáziát a szakadásig feszíti. Sport, rekordok,
ökölvívás, hatnapos futás -Amerikában, a berlini
Sportcsarnokban, a kaiserdammi arénában, a
dortmundi Vesztfália csarnokban: mindegy. A
hatás mindenütt ugyanaz. A közönség itt
közvetlenül reagál. Kiforgatják magából, az

eszméletlenségig felkorbácsolják. De minden
szenzációhajhászás ellenére a közönség itt

igaz-
ságosan ítél, és ösztönösen ráérez az

értékekre.
0, szegény színház! Es szegény kritika!

Mert így van ez: mialatt a világ mércéi megbo-
londultak, a kritika a színház régi mércéivel mér-
legel. Mialatt az újság és a film óránként bom-
bázza az olvasót és a nézőt anyaggal, esemé-
nyekkel, jó néhány kritikus aggodalmasan elke-
rítené a színházat a kortól. A film területén
erőteljes mozgalom indult a kritika
korrumpálódása ellen. E mozgalomnak a
színházban nem lenne értelme. A filmiparra,
amely a németországi infláció legzavarosabb
éveiben épült ki, pióca-ként tapadt rá minden
félresikerült egzisztencia,

Caspar Neher rajza Herbert Jheringről
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minden piti kis üzletelő és sliffentyű, akik aztán
posztocskákat hasítottak ki maguknak, és a rek-
lám meg a kritika közötti senki földjén élték a
maguk kellemetes élősdi világát; a színházi kriti-
ka azonban ezenközben sértetlenül őrizte meg
magát. A színikritika létezik. A filmkritika most
van születőben. A filmkritikával való polémia
büntetőexpedícióval ér fel. A színikritikával való
polémia viszont reformot jelent. (Ha ez elmarad,
a színházi emberek forradalommal válaszolnak.) A
színikritika még nem korrupt. Csak szűk, kivén-
hedt, és recseg-ropog minden eresztékében.

A színikritika kívülről csak azért támadható,
mert helytelen belpolitikát folytatott. Konzervatív-
arisztokratikus főrendi házként viselkedett,
ahelyett, hogy fellazult volna, és természetes,
magától értetődő modorban szállt volna alá az
arénába. Az üvegbura alatt élő kritikus fogalma
mára ellehetetlenült. Aki fél a külső hatásoktól,
már eleve eljátszotta szabadságát. Aki íróaszta-
lához tapadva hallani sem akar színházi botrá-
nyokról és a közönség túlkapásairól, az idegen-
ként áll szemben a színház lényegével. Ha a
közönség fütyül és pfújol - legalább véleményt
nyilvánít. A bukás, a siker legalább elárulja, hogy
az előadás megérintette a nézőket. Az értékek
elutasítása még mindig jobb, mint a közönyös
befogadás. A dühkitörés, a tiltakozás örvendete-
sebb az álmos letargiánál.

A színikritikának aktivizálódnia kell, különben
felőrlődik színház és zsurnalizmus között. A filo-
lógiai pontosságú kritikák elé immár a hírlapírás
fejlődése is akadályt gördít. A kép alapvetően
megváltozott. Az újságírás közvetlenebb lett, a
tálalás erőteljesebben veszi célba az érzékeket. A
nagyvárosok emberére ténybeszámolók és
anekdoták, memorandumok és perek, botrányok
és leleplezések zúdulnak. A tudósítás, az izgal-
mas beszámoló került előtérbe. Nagybetűs cím-
sorok ostromolják a szemet. A találmányokat, a
kutatási eredményeket megannyi zamatos szen-
zációként közvetítik. Az újság optikai jellege
felerősödött. Az olvasót illusztrációk kímélik meg a
gondolkodástól. A vizuális hatás a lényeg; az
ítélkezés, a megkülönböztetés kiszorul a lapokból.

Mit tehet a kritika, nehogy ebben a másodper-
cekre, hírekre és fényképekre beállított újságkép-
ben idegen testként hasson? Húzódjon félre
sértődötten? Siránkozzon, amiért megváltoztak
az idők? Tartson távolságot? Várja meg, amíg
kiutálják? Ellenkezőleg: vegye át a kezdeménye-
zést; törjön előre a maga akaratából; hajtsa végre
maga az átalakulást. A kellő időben kimondott
gondolat még ma is hat. A friss szemű ítéletre
ma is odafigyelnek. A mai színikritika pedáns
rendszerességgel foglalkozik az ismert színhá-
zak, az ismert fesztiválok, a színházak által nagy
garral tálalt premierek „feltűnő eseményeivel".
Hagyja, hogy témáit a színházi műsor diktálja. A
holnap színikritikája találékony, jó szimatú, „ese-

ményt" csinál az ismeretlen, ma még névtelen
történésekből, „feltűnővé" teszi azt, ami még
rejtőzködik. Lerázza magáról a repertoár sémáit.

A színikritikának nem lehet többé iskolája az
egyetemek filozófiai és filológiai kara. Mi köze a
germanista szövegvariáns-kritikának a legköz-
vetlenebb művészethez, a drámaírás, a színját-
szás művészetéhez? A germanisztika mindig is
elzárta a kilátást a színpadra, ma pedig végképp
cserbenhagyták a mércéi. A színikritikának is
szociológiai, politikai iskolázottságra van szük-
sége. Indulás a gyűlésekre, a vitaestekre, a sport-
csarnokokba! Hogyan gondoskodnak ma a kriti-
kus-utánpótlásról? Úgy, hogy a kezdőket elküldik
a fölösleges színházakba. Arra késztetik őket,
hogy akadémiai előadásokat és szavalatokat vi-
tassanak meg. Fiatal embereket - akik jóformán
már nem is ismerik a film és a rádió nélküli
világot, akik akkor kezdtek írni, amikor mindkettő
már világhatalom volt - küldenek el olyan ren-
dezvényekre, amelyek mindig is fölöslegesek
voltak. Elaggott, vértelen előadásokból tanulja-
nak azok, akik csak a háború után hagyták el a
gimnáziumot! Való igaz, az ifjú kritikusnak elő-
ször kis témákon kell megmutatnia, mire képes.
Helytelen lenne elébe vágni a fejlődésnek, kora-
érett lényeket nevelni, mesterségesen felszítani
a „nagy feladat" becsvágyát. De miért nem küldik
ki a kezdőt az utcára, a munkásgyűlésekre, a
bíróságokra - miért nem hagyják, hogy varieté-
és filmbemutatókon, rádióműsorokon nevelőd-
jön? Az a kritikus, aki jól ír le egy ökölvívó-
mérkőzést, aki hitelesen jellemzi a sportcsarnok-
ban összegyűlt tömeget, alkalmasabb a mester-
ségére, mint az, aki Wüllner szavalóestjét vagy
X.úr pódiumműsorát találóan véleményezi. Az a
kritikus, aki képes visszaadni egy politikai vita
hangulatát, tehetségesebb annál, aki esztétikai
szempontból hozzáértőn leplezte le Meyer kis-
asszony dilettantizmusát. Ma, amikor a színház
amúgy is a feladatok egyhangúságától szenved,
kétszeresen elviselhetetlenek ezek a vasárnap
délutáni klasszikus-előadások, ezek a barátok-
nak és rokonoknak címzett esték, mert a fiatal írót
a maga érdekei merőben más irányba lendítik.

Igy aztán a színikritikának jóformán nincs is
utánpótlása. Nem a tehetségek hiányoznak, ha-
nem a lehetőség, hogy ezeknek a tehetségeknek
ne a sztereotip premier-üzemben kelljen kibon-
takozniuk. Ekként a színikritika alól kicsúszott a
talaj. Elvágja a fejlődéstől az utánpótlást, s ezáltal
önmagát is. A fiatalok más szakmákhoz pártol-
nak, a régiek pedig elszigetelődnek, nincs kap-
csolatuk sem a drámával, sem a színpaddal, sem
a közönséggel. Amit szeretnek, azt már nem
játsszák. Amit írnak, már nem illik bele a lapba.
A kritika maga manőverezte ki magát a porond-
ról. Legfőbb ideje, hogy leszálljon koturnusáról;
legfőbb ideje, hogy senkit se veregessen vállon
tárcastílusban; legfőbb ideje, hogy többé ne osz

togasson rendjeleket láthatatlan trónusokról, és
ne dobálózzon lesújtó ítéletekkel. A kritikának a
színházi emberek között a helye. Szólaljon meg.
Ingereljen vitákra. A lapok hasábjain a művészek-
nek adjon számot. Ne szentenciázzon, hanem
nyújtson szellemi ösztönzést. Az, ami ma még
tiszteletre méltó monológ, holnapra gyújtó hatású
dialógus lesz. A versenybíró váljék harcossá. A
kritika csak akkor szerzi majd vissza tekintélyét,
ha kijárta a kor kemény iskoláját. Ez azonban
többé nem a fölöttes hatóság kölcsönkapott te-
kintélye lesz, hanem az a tekintély, amelyet az
egyenrangú harcostárs maga vívott ki magának.
Csak ekkor lesz ismét hitele a kritika döntéseinek.
Csak ekkor legitimálja majd az anyagi hatalmat a
szellem hatalma. Csak ekkor szerez a kritika is-
mét jogot a magányosságra. Nem terrorral, ha-
nem együttműködéssel. A művészet és ezáltal a
művészetet megillető kíméleti idő javára. A szel-
lem és ezáltal a szellem ökonómiája javára. A
színház javára, és ezáltal a színház elszige-
telődése ellen. A kritika javára, és ezáltal a kritika
monarchizmusa ellen.

1928
Fordította: Szántó Judit

DRÁMAÍRÓ-STÚDIÓ A BÁRKÁN

A Bárka Írói Műhelye jelenet- és drámaírói
stúdiót hirdet hat kezdő szerző számára. A
heti-kétheti rendszerességgel zajló műhely-
munka kifejezetten gyakorlati és szakmai jel-
legű. Célja: közösen felfedezni és használni a
drámaírói alaptechnikákat, például:
 hogyan közlünk információt a nézővel; -
mitől izgalmas egy unalmas ember;
 hogyan hozunk be több szereplőt

a színpadra;
 és utána mit kezdünk velük;
 hogyan lehet csendet írni;
 hova tűnik folyton a feszültség;
- mikor ügyes, mikor okos és mikor jó

egy finálé stb.
A stúdió ingyenes. A konzultációkat Kiss Csa-
ba vezeti.
Felvételizni két-három szereplős jelenettel le-
het. Téma: a szakítás.
Az egyik jelenet komikus, a másik tragikus
jellegű legyen. Egy jelenet maximális terjedel-
me három gépelt oldal. Felvételi korhatár hu-
szonhat év.
A jeleneteket kérjük 1997. október 20-ig pos-
tázni a Bárka Színház címére (1082 Budapest,
Baross utca 65-67) „Drámaíró Stúdió" meg-
jelöléssel. A legjobb jelenetek szerzőit a szó-
beli időpontjáról levélben értesítjük.


