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s így ügye seb ben fe dez hetné föl mind a gán cso latra,
mind a di csé retre méltó ol dalt; s az ily szem lé letbôl
tá ma dott bí rá lat nak is az után nem kel lene mind járt
más nap ki nyo mat nia, ha nem csak na pok után, mi -
dôn a bí rá ló nak ideje volt min dent meg fon tolni. Ma -
ga Les sing, ki mély tu do má nyá nál s éles íté le té nél
fogva se be seb ben fog ha tott fel min dent, mint a mi bí -
rá ló ink, így teve, midôn Ham burgi dra ma tur gi áját
meg  kez dette, s csak több nap le fo lyása után bo csátá
közre bí rá la tait, mily si ker rel, tudja és há lá val érzi
egész Né met or szág. 

X. et Comp. úr je lenti azt is a Rajz.[ola tok] XIII. szá -
má ban, hogy kri ti ká i val ezen túl fel hagy, mi nek okául
azt adja, mert a bu dai szí né szek az ô (ál tala csal ha tat -
lan nak vélt) ta ná csait nem kö ve tik. Ez bi zo nyítja,
hogy X. et Comp. úr ön nön cél jait sem érti. A kri ti ká -
nak nem az tiszte fôkép pen, hogy a meg bí rált sze mé -
lye ket té rítse meg, ha nem az, hogy az ol vasó-kö zön sé -
get ok tassa. Tu dom ta paszt alás ból, hogy meg bí rált író
vagy mû vész rend sze rint nem hi szen kri ti ku sá nak,
már csak egy kis ma kacs ság ból sem, s ha van olyan is,
ki haj landó hinni, s az ál tala jók nak tar tott ész re vé te -
le ket el fo gadni, az csak a rit kább tü ne mé nyek közé
szá mí tandó. De kri ti kát azért ír nunk kell még ak kor
is, ha si ke rét a meg bí rált sze mé lye ken nem ta pasz tal -
juk, mert ha ezen kri tika való tu do mányt hir det, bi zo -
nyo san nem fog si ker nél kül ma radni az ol va sók kö -
zött. Én azon ban ör ven dek, ha X. et Comp. úr kri ti ká -
i val fel hagy, nem az ál tala em lí tett ok ból, mert az nem
ok, ha nem azért, mert ed digi bí rá la ta i ból ítél vén, nem
lá tok benne ele gendô ké szült sé get és tu do mányt,
több ol dalú íz lést és íté le tet, hogy színi elôadást ha -
szon nal bí rál has son. Azon cél ját pe dig, mely sze rint
ez után nem az elôadott szín dara bo kat bí rá landja,
még in kább el hi bá zott nak tar tom, mint színi bí rá la -
tait is. Amott X. et Comp. úr semmi tu do mányt sem
ter jesz tett, itt pe dig, mint az ed dig lá tot tak már is bi zo -
nyít ják, ha mi sat fog ter jesz teni.

Én te hát az itt rö vi den ér dek let tek után – mert e
tárgy ról so kat le hetne be szél nem – arra kér ném bí rá -
ló in kat, szûn je nek meg oly kri ti kát írni, mint az ed di -
giek, me lyek nek semmi okos célja nem le het, mely
csak ide ge níti a kü lön ben sem na gyon buzgó kö zön -
sé get, anél kül, hogy más részrôl ma gá nak a mû vé -
szet nek is hasz nálna. Ha pe dig bí rálni csak ugyan
meg nem szûn het nek, te gyék a mû vé szet fi lo zó fi á ját
ál ta lá ban, a szín mû vé sze tét pe dig kü lö nös ben ta nu lá -
suk tár gyává; oly író kat, kik a mû vé szet e ne mé ben
mé lyeb ben ha tot tak, mint pél dául Go ethe vagy En -
gel3, vagy az ál ta lok is gyak ran idéz ge tett Schle gel
Wil helm4, ne csak ol vas sa nak, ha nem ügye kez ze nek
ke resz tül hatni, ak kor fog ják látni ezen mû vé szet fej -
szé dítô mély sé geit, ne héz ta nul ha tá sát; ak kor mind
ér tel me seb ben, mind igaz sá go sab ban fog nak szólni a
tárgy hoz, s nem fe le dik azt se, hogy a ma gyar szí nész
ed dig egé szen ter mé szet fia, mes te rek és nagy pél dá -
nyok nél kül, s hogy nem sza bad s nem kell azon ma -
gas mér ték hez mérni, mely hez egy Ess lair5 vagy Sey -
del mann6, Schro e der7 és Ans chütz8 mé ret nek. 

3 En gel, Jo hann Ja kob (1741–1802) német író, esztéta. A ber lini fel -
világo so dás je lentôs kép vi selôje. Víg já té kait Les sing nyo mán írta. 

4 Schle gel, Au gust Wil helm (1767–1845) német kri ti kus, esztéta,
mûfordító. A ro man tika elméleti elôkészítôje. 

5 Ess lair, Fer di nand (1772–1840) német színész. 1795-ben kezdte
pá lyáját. A XIX. század elsô felének leg je lentôsebb mûvésze,
különösen Sha kes pe are- és Schil ler-hôsöket formált meg nagy si -
ker rel.

6 Sey del mann, Karl (1795–1843) német színmûvész. A tu da tos szí -
nész típusa; sze re peit gon dos ta nulmányok nyomán építette fel,
s írásban is ki dol gozta. 

7 Schröder, Fri ed rich Lud wig (1744–1816) né met szí nész, szín ház -
igaz gató. A XVIII. szá zad ki emel kedô alakja, a ter mé sze tes já ték -
mo dor meg ho no sí tója. Sha kes pe are mû veit ô ter jesz tette el a né -
met szín pa don. 

8 Anschütz, He in rich (1785–1865) osztrák színész, az 1840-es évek -
ben ki dol go zott beszédtech nikájával és árnyalt játékával ki emel -
ke dett a Burgt he a ter tag jai közül. 

Má csai Pál

Utó szó
ajza” nem csak a kis föld alatti meg ál lója, ahol
lesz áll tam na ponta, gim ná zi umba me net. (Ta -

ní tás után nem vol tam ké sés ben, nem száll tam fel,
gya lo golni sze ret tem a „Nép köz tár sas ág”-on.) Tud -
tam szín házi mû kö dé sérôl, tud tam ho má lyo san, hogy
az elsô ma gyar szí né szi egye sü let hez is köze volt, de
elôször ol va sok Bajza-szö ve get. Szé gyen. 

Cikke pa zar. Dü hös. Egy kri ti kus bosszantja, és ál -
ta lá ban a szí nik ri tika ní vója. Szen ved élyét ér vek ren -
de zik, ér vei szi lár dak. El vei van nak. El vei is szi lár dak.
Ez a cikk: pom pás kri tika. A kri tika kri ti kája. Szem é -
lyes is, szi gorú is, meg értô, ki te kintô, elemzô is,

tárgy  is me ret, hely zet is me ret van benne, em ber szaga,
él mény szaga, élet szaga van. Prob lé mái lé nye giek. Ez
az írás biz to san vissza ha tott a ko rára. 

A ma gyar szín házi kul túra elsô, rit kás lé pé sei ide -
jén szü le tett szö veg ter mé sze te sen sok pon ton nem
ér vé nyes a je lenre. Ahol még is, ott na gyon. Kom men -
tá tor ként te hát az a fe la da tom, hogy a mai ma gyar szí -
nik ri ti ká ról ír jak. Nem könnyû, mert nem va gyok dü -
hös. Tu dom, mi lyen ne héz egy sze re pet leg alább tisz -
tes sé ge sen meg csi nálni, tu dom, mi lyen fá rasztó egy
elôadást tisz tes sé ge sen össze rakni, tu dom, mi lyen
bo nyo lult egy szín há zat leg alább el fo gad ha tóan ki ta -
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lálni és élet ben tar tani. Te hát el tu dom kép zelni, mi -
lyen le het szí nik ri ti kát írni. Mi ért lenne könnyebb?
A leg össze tet tebb mû vé szeti je len ségrôl, kis vagy köz e -
pes for má ban, ép po lyan össze tet ten írni, mint maga a
je len ség. A mu landó szín házi ese ményt meg ér teni,
meg ra gadni és rög zí teni, lát tatni, ele mezni, össze füg -
gé sekbe he lyezni, az össze füg gé se ket ész re venni, az
össze füg gé sekrôl egy ál ta lán tudni, a be nyo mást a te ó -
ri áig ve zetni vagy for dítva: és min debbôl mû al ko tást
lét re hozni, az az meg írni, meg írni, meg írni! A kri tika
iro da lom, nem szá mít ott semmi, csak a te het ség. 

Nem va gyok dü hös, ha va laki te het ség te len. Meg ér -
tem, együtt ér zek. Csak ne ír jon kri ti kát. Ír jon mást.
Vagy ne ír jon sem mit. Ha még is ír, ak kor va gyok dü -
hös. De in kább két ség be e sett, gyû löl ködô, ku sza, te -
hát va cak, nívó alatti. Olyan, mint a rossz kri tika. Ez
per sze maga „a kér dés”. Mi ért je le nik meg, aki nek és
ami nek nem lenne sza bad? Ha az os toba kri tika meg -
je len het, ak kor meg je le nik. Kri ti kánk olyan, ami lyet
meg ér dem lünk. Ami lye nek va gyunk. A saj tónk, az ol -
va só ink, a kö zön sé günk, a szín há zunk. En ge dik a
szer kesztôk, a többi kri ti ku sok. Mi is en ged jük, a kri -
tika al anyai. Ki törôdik az zal, hogy a kri ti kus hol
szerzi az el mé leti tu dá sát? Hol a ta pasz ta la tát? Is me -
ri-e egy ál ta lán a szín házi al ko tás fo lya ma tát? Is meri-e
a vi lág szín há zat? Ta nul-e írni? Van-e szer kesztôje?
Van-e bár mi lyen kont rollja? Védi-e a szak mát a di let -

tán sok tól a kri ti ku sok céhe? Vagy hagy juk mû ködni –
min den ki, kol lé gák, ál do za tok?  

Van itt egyéb ként va lami vi gasz taló is. Ab ban, hogy a
kri ti ka í rásra is szü letni kell, és tel jes, szor gos éle tet kell
szánni rá. Az a vi gasz taló, hogy végsô so ron a kri tika is
a szerzôrôl szól. Mint a vers vagy a nagy re gény. Nem
baj, hogy csak kri ti kák ma rad nak utá nunk, le fûzve va -
la mi lyen könyv tár ban. A kri ti ká nak, nagy szó rás ban,
igaza szo kott lenni. Nincs olyan, hogy va lami tar tó san
fon to sat egy-két os toba kri tika mi att alul ér té kel a szín -
házi em lé ke zet, vagy hogy a si lányra né hány di csérô
cikk mi att szé pen em lé ke zünk. Az vi szont van, hogy a
kri ti kus ní vója két száz év után is süt a szö vegbôl. Aki
gyenge, le fûzve is gyenge ma rad. Aki jó, az meg jó.

Hogy mitôl jó a jó? At tól, hogy olyan, mint a Bajza
szö vege. Hogy te het sé ges. És, ol vas suk el a szö ve get
fi gyel me sen: er köl csös. A kri ti ka í rás mo rá lis tett.
Van, ami kor a te het sé ges kri ti ka szö veg is ér vény te len.
A kri ti kus al anya élô em ber. Mint az or vos al anya.
Egy szerû sít sünk, mond juk, hogy a fel adat a di ag nó zis
fel ál lí tása. Nos, le het pél dául ezt mon dani: „Asszo -
nyom, fog lal jon he lyet. Ki vizs gál tuk, a di ag nó zis: tu -
mor. Meg fog juk ope rálni. Nincs egye dül, se gí tünk.”
És le het azt mon dani: „Hát, vén kurva, ne vegy él új
mell tar tót.” Min dig lesz, aki az utób bin rö hög. Min -
den ki ben van egy kár ör vendô, al jas én. Ben nem is.
Nem sze re tem, rá szá mí ta nak. 




