
A THEORETIKUSNAK ÁLLAPOTJA
„Az ember a dolgokban végső soron csak azt talája
meg, amit ő maga tett bele; ezt a megtalálást nevezik
tudománynak..."

(Friedrich Nietzsche: Az értékek átértékelése)

„Az én egyszerű elképzelésem szerint az elmélet csu-
pán a világegyetem modellje vagy éppen részleges
modellje, olyan szabályok gyűjteménye, melyek
meg-figyeléseinkhez rendelik a modell
mennyiségeit. Az elmélet csak a mi elménkben
létezik, ezen túl semmi realitása nincs (akármit
jelentsen is ez)."
(Stephen W. Hawking: Az idő rövid története a Nagy
Bummtól a fekete lyukakig)

Koltai Tamásnak Az új teatralitás és a kritika címmel
megjelent (SZÍNHÁZ, 1997. szeptember), A repre-
zentáció játékalt tárgyaló tanulmányomról (ugyanott
1997. július) írt bírálata a kortárs színházi jelenségek
reflexióinak lehetőségét a tudomány és a kritika, az
elmélet és a gyakorlat által kínált megközelítésmódok
hagyományos dichotómiájában jelöli ki. Erre utal
ugyanis az a kijelentés, mely szerint („vitaképes" vagy
„vitatható", „tudós" vagy „tudóskodó") írásom „tu-
dományos elméletként megfogalmazott, illetve abból
leszűrt tételeket közvetlenül alkalmaz az élő szín-
házra. Ami, legalábbis a köznapi kritikai gyakorlatban,
meglehetősen szokatlan." Az idézet és a bírálat egésze
mögött álló előfeltevés a színházi kritika elméleti
érintetlenségéről és a tudomány szemellenzőjének a
szubjektív tapasztalatból származó értékítéletekre
történő ráerőszakolásáról pontosan jelzi azt az ano-
máliát, mely a színházról való gondolkodás általános
helyzetét jelenleg Magyarországon jellemzi.

A jelen írás problémafelvetésében (is) elfoglalt
álláspontot konkretizálja a mottóként választott két
citátum, amennyiben mind a német filozófus, mind
az angol fizikus a tudomány és az elmélet kijátszha-
tóságát kérdőjelezi meg oly módon, hogy az értel-
mezésnek mint az értelmezőben létező (világ)mo-
dell által lehetővé tett beleértésnek a gondolatát
juttatja kifejezésre. Ennek fényében viszont Koltai
Tamás bírálata nem a dolgozatom egyes tételeivel
való egyet nem értés, hanem az enyémtől radikáli-
san eltérő világ- és színházfelfogás megnyilatkozá-
sának tűnik. Elvégre nem az a valódi kérdés, hogy
miért nem Csiszár Imre „az első magyar posztmo-
dern rendező", amikor ugyanúgy iszapban rendezte
meg a Macbethet, mint Pater Zadek a Téli regét,
vagy miért éppen Mohácsi János Shakespeare-,
nem pedig Katona-rendezése tekinthető az új teat-
ralitás egyik előzményének. (A válasz ugyan egysze-
rű: egy pregnáns példán keresztül Zadek híres
Shakespeare-rendezéseire próbáltam utalni, melyek
valóban paradigmaváltónak bizonyultak a német
színház háború utáni történetében - ugyanez
viszont nem mondható el Csiszárról és a magyar
színházról. Mohácsi Bánk bánját pedig nem láttam,
és mivel nem készült róla videofelvétel, idővel úgy
eltűnt, akárcsak Zsótér Sándor legtöbb rendezése.)

A döntő különbség az, hogy a tanulmány színhá-
zon a teátrális jelrendszerek összjátéka által létreho-
zott „valóságot" érti (és a világszerűség - poétikailag
megragadható - létrejöttét véli fontosnak), míg

a bírálat a valóság színházi illúzióját (azaz hátrányos,
de gyakran használt fogalommal: ábrázolását és az
„ábrázolt világ" mibenlétét próbálja leírni). Az egyik
szerint az interpretáció megköveteli egy (új) „szín-
házi szótár" használatát, a másik szerint a kritikusi
benyomások és gondolatok mögött „a szubjektum
személyes hitele" áll. Ebből adódik, hogy míg az
elsőként megjelent írás vállalja egy határozott elmé-
leti alapállás vagy beszédhelyzet körvonalazását,
addig a második, kedvelt publicisztikai fogásokkal
élve (a bírált szöveg téziseinek érthetetlenné tett
összefoglalása, viccesen dekulturált hangnem stb.),
olyan ellenérveket fogalmaz meg, melyeknek erede-
tét (nem pedig kontextusát) csupán a bírálat alatt
szereplő névben és a mögötte megképződő alakban
sejtheti az olvasó. Azaz nem veszi komolyan, hogy
többnyire szövegek (nem pedig személyek) kon-
tesztálnak szövegekkel, így implicit módon a hatal-
mi (főszerkesztői?) diszkurzus logikáját követi (lásd a
tanulmány szerzőjének legitimizálását).

A mottókból viszont az a kétségkívül hízelgő tétel
következik, hogy (ha elfogadjuk, ha nem) mind-
annyian tudósok és teoretikusok vagyunk: minden
megnyilatkozásunk egy olyan világérzékelési és
gondolkodási keretből származik, melynek folya-
matos reflektálásától nem tekinthetünk el. A „köz-
napi kritikai gyakorlat" elméleti (ideológiai) előfel-
tevés-mentessége naiv, de sajnos létező illúzió -
eredménye rendre ott látható a hazai színházi kritika
ijesztő kommercialitásában: retorikai, metodológiai
és argumentációs zavaraiban, valamint hiányossá-
gaiban. A kritika azonban eredeti jelentését figye-
lembe véve) nem bírálat, hanem vizsgálódás, tehát a
célja sem annyira az előadások megítélése, mint
inkább a róluk való gondolkodás. Ami viszont
felkészültséget, olvasottságot, a színháztörténetben
és -elméletben való jártasságot követel, azon túl
pedig az ismeretek konkrét értelmezésekben
történő játékba hozatalát és próbára tételét. A
színikritikák többségéből mindez megdöbbentő
módon hiányzik, ami nem csoda, ha a saját
előfeltevéseiket, eljárásmódjukat és
következtetéseiket kommentáló írásokat „a
nemzetközi filozófiai-esztétikai belterjesség
tartozékai[nak]", illetve „könyvtárszobák magányába
zárkózva" posztulált eszmefuttatásoknak bélyegzik.

Persze ha már az előtt benne állunk az elméletben,
hogy tudomást vennénk róla (ahogy a bírálat is egy
idejétmúlt ábrázolásesztétikában), akkor feltehető a
kérdés: van-e olyan gondolatunk, amely nem könyv-
társzobánkból és számítógépeink képernyőjéről szár-
mazik? Egyáltalán van-e valami „a theoretikusnak
állapotján" (Kölcsey Ferenc) kívül? Ha pedig tagadó a
(kérdésfeltevésben már implikált) válaszunk, akkor
„az elméleties indíttatású elemző módszer[nek]"
nincs alternatívája, tehát „egyedül üdvözítőnek kiki-
áltani" sem lehet. Egyetlen elvárásnak kell minden-
kinek megfelelnie, mely allegorizálható abból a
követelményből, ahogy a XVIII. században a Régiek
és a Modernek vitáját lezárták „Mindenki a maga módján
legyen görög; de az legyen!" (Vö.: Hans-Georg Gadamer:
Das Alte und das Neue. Festlicher Sommer, Salzburg
Diskussionen, é. n. Nr.136.263.)

Igaz, hogy a tanulmányom befogadását nehezíti
annak a kontextusnak a hazai hiánya, amelyet a
(hazánkon túli szakirodalomban jól körülhatárolt
jelentéssel ellátott) posztmodern színház komplex
értelmezésére törekvő írások képeznek. (Vö.: „ez a
szó nekem olyan, mint ördögnek a tömjénfüst";
Koltai Tamás: Sorsirónia, sorstragédia. ÉS, 1997.
október 24. 17.) Ez a színház pedig - melynek
paradigmaváltásáról nem azért lehet beszélni, mert
az előtte levő „dramatikus színházat" kiszorította
volna, hanem mert új teatralitása révén annak alap-
jait kérdőjelezte meg - már nem a „személy[i]-
ségkutatás színpadi metafizikájába[n]" (K. T.: Mi-
atyánk. Színes RTV, 1997/44. hét, 33.) érdekelt,
sokkal inkább „saját homeosztatikus és örökmozgó
mechanizmusának" (Pavis) tudatosításában.

Ha tehát azt gondoljuk, hogy a „posztmodern
paradigmaváltás" esetében pusztán öntetszelgő fo-
galmi játékról van szó (mert „az elnevezéstől még
nem történik semmi"), akkor a nyugat-európai és
amerikai színházi diszkurzus rendjét tagadjuk meg,
és az értelmezést a parttalan szubjektivizmusnak (a
jól ismert zseni- és élményesztétikai kijelentések
szándékos megcáfolhatatlanná tételének) szolgál-
tatjuk ki. Ezzel pedig szabad utat biztosítunk annak
a banális felfogásnak - mely egyes kritikai vélemé-
nyekben rendre ott kísért-, hogy csupán jó és rossz
színház létezik. Innen kezdve legitim az ízlésítélet
valóban vitaképes artikulációjára való kritikusi kép-
telenség összes szeszélye.

Továbbá töprengésre késztet, hogy a „régi" szín-
házat rendre elsirató kirohanások (lásd a kritikusdíj-
hoz írott egyes kommentárok; SZÍNHÁZ, 1997. ok-
tóber), a teátrális nyelvet megújító törekvésekkel
szembeni értetlenség (lásd Telihay Péter A Manó-
rendezésének kritikája; ugyanott, 1997. január) és az
„egyetemi színházelmélet" károsnak bélyegzése (lásd
Fodor Géza Bevezetője; ugyanott, 1997. május) köze-
pette lehet-e egyáltalán szó érzékelhető diszkurzus-
szabályok alapján történő (és valóban történő) meg-
értésről. Illetve lehet-e termékeny bármiféle vita, ami-
kor a disszenzus fölött érzett egészséges öröm is
abban áll, hogy bár eltérőek a válaszaink, de a
kérdéseink legalább azonos horizonton mozognak?
Vagy az egyvalaki által feltett kérdés még nem
kérdés?

„Nehéz dolog, hogy értsék az embert: kivált, ha
gangastrogati gondolkodik és él, csupa olyan ember
között, akik másként gondolkodnak és élnek, tudni-
illik kurmagati, vagy legjobb esetben »a béka járás-
módja szerint« mandeikagati - lehet, hogy mindent
elkövetek a nehezen érthetőségért? -, s már azért is
szívből hálásnak kell lenni, ha jóakarat mutatkozik
az interpretáció valamelyes finomságára." (Az indiai
zene móduszaiként használt fogalmak magyaráza-
tához lásd Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon.
Budapest, Ikon Kiadó, 1995. 29.)


