
-ben Amb rus Zolt án ar ról írt, ho gy 
ál ta lá nos vé le mény sze rint „a szín -
há zi kri tika ma nem olyan, mint volt 

régen”, il letve hogy „a na pi la pok szín há zi re cen zi -
ó i nak ér té ke és irod al mi szín von a la na gyon alá szál -
lott”. Sôt: „azon so pán kod nak, hogy a mai szín házi 
kri ti ká ból voltaképpen hi ány zik a kri ti ka, s ho gy a 
szo ká sos re cen zió csak si ke rült vagy ke vésbé si ke -
rült szín há zi refe rá da.” „Ho vá fog ez vezetni?! – kér -
dik a szín há zi kri tika ha nyat lá sán bú su ló ma gya -
rok. Mi bôl fog okul ni, tan ul ni a szí nész?! S ki fog -
ja ne me síte ni a kö zönség íz lé sét?!” 

Ném eth An tal nak a Szín há zi krit i kánk re form járól 
cí mû 1923-as írá sá ban pe dig ez olv as ha tó: „Ke se rû 
para do xon ol yas va lam i nek a re form já ról be szél ni, 
ami – nincs. Ha ma fel vet nénk a kér dést – mint azt 
pár é vti zed del ez elô tt Ra kodc zay Pál tet te –, hogy 
van-e szí né sze ti kritikánk, bi zony ka te go ri ku san 
tag adó vá laszt kel le ne ma is adni. És ta lán ak kor 
sem tú lo zunk, amik or ki je lentj ük, hogy nem is volt 
soha. A szí né szeti kr i ti ka a múlt szá zadb an is, ami -
kor még becsületes és j óhi sze mû volt, és ma is, ami -
 kor már jó részt pros ti tu áló dott és csak a ha gyo mány 
ked véért nevezik »kri ti ká nak«, mindig olya nok ke -
zé be volt le téve, akik álta lá ban nem tud tak ezz el a 
fegy ver rel bánni, mert nem ta nul ták meg a le írt sza -
vak szí né szi szem pont ból va ló mér leg e lé sét. Azt még 
be látj ák a zsur nal isz ti káb an, hogy a ze nér ôl csak ze -
ne ér tô, a fest mény rôl csak kép zô mû vész et ben jár -
tas egyén mond hat vé lem ényt, […] de ná lunk a 
szính áz hoz min den ki ért.” 

Amb rus Zol tán, a par ex cel en ce szí nik ri tik us, 
hitt a kriti ká ban, an nak fon tos sá gáb an. A már idé -
zett A szín há zi kri ti ka címû ír á sa védô be széd a kri -
ti kát ért tá ma dá sok el len. Sze rin te a kri tika „igyek -
szik ké pet ad ni a da rabr ól, amit a ré gi kri ti ka el -

mu lasz tott; meg be széli az ideát, me lyet a darab fel -
szín re dob, vagy am ely nek tárgy a lá sá ra a da rab al -
kal mat ad; el ôad ja imp resszi óit a do log arc hi tektú -
rá já ról, vele sz ü le tett al kat hib á i ról, szemb e öt lô sa -
já tos sá ga iról, s raj ta van, hogy ki mu tas sa, mi cso da 
össze füg gés ben vannak ez ek a sa já tos sá gok egyéb, 
általános iro dal mi je len sé gekkel. Fi gyel mét nem 
ker ü li el a for ma, mely ben mind ez je lent kez ik, s 
mel les leg gondja van rá, hogy megfigyelje, hogy a 
szín ház nál uralk o dó íz lés nek meg a kö zön ség jó és 
ro ssz hang u la tá nak mel yek a fô fak torai.” E meg -
áll apí tá sai máig ér vé nye sen fog lal ják össze ann ak 
a kri ti ká nak a fel ada tát, amely el sô sor ban a dráma, 
az ir o da lom fe lôl kö ze lít a szính áz hoz.  

Né meth An tal vis zont épp azért szállt harc ba, 
hogy szét vál jon a kri tikán be lül – az ô szó haszná -
la tá val – dr a ma turgi ai és szí né szi kri ti ka, az az a drá -
ma és az elô adás elem zé se, de úgy is fo gal maz ha -
tunk, hogy megt e rem tôdj ék vég re a szín há zi elô -
adás mint önálló mû al kotás sa ját szakk rit i ká ja, s 
ne csup án a bí rá lat ok vé gén szól jon né hány ál ta lá -
nos mon dat a ren de zés rôl, a lá t vány ról, a szín é -
szek rôl. Ugyan ak kor ô – szem ben Amb rus sal, aki 
ta gad ta a kri tika ok ta tó funk ci ó ját – nyíl tan ki -
mond ja, hogy „a mûk ri tik us nak két ol da li ne ve lô 
kö tel es sé ge van: a kö zöns ég és a mû vész irány á -
ban”. Me gint csak ol yan meg áll apí tás ok, amel yek 
ér vé nyes sége máig ha tó. 

Ambr us Zol tán vagy Né meth An tal korá ban is 
fel me rült a kér dés: mi vég re a sz í nházk ri ti ka? Sôt 
az is, mi az egy ál ta lán? S az óta sem tiszt á zód tak e 
kér dé sek. Nyil ván nem is tiszt á zód hatn ak, hi szen 
ko ron ként és régi ó ként más-más funk ci ó ja, ter je -
del me, mély sége le het a kr i ti ká nak. Ab ban töb bé-
ke vés bé köz meg egye zés van, hogy a lapk ri ti ka el -
sôd lege sen és tör té neti leg zsur nali sz ti kai mû faj, 
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hogy vi szony lag rö vid ter jede l mû, egyet len elô adást 
tag la ló, közé rt he tô nyelv en írt, kritikai élû be szá -
mo ló, amely el sô so r ban a nagyk ö zön ségn ek, 
másodsorban a szí nhá zi al kot ók nak szól. Hogy egy 
írás me nnyi re elemzô s mennyire impresszio nisz -
ti kus, me nnyi re tárgy i la gos és mennyi re szem élyes -
kedô, az a kri ti kus szem é lyi ségé bôl meg a ko rízlés -
bôl eg ya ránt adódó egye di vonás. Ha e for mai és 
ala ki kö töttsé ge ken túl akar lépni a szerzô, ak kor 
vagy a tárgyát szab ad ab ban, csap pon góbb an meg -
kö  ze lí tô, jele n sé ge ket éri n tô, irodalmi igé nyû esszé, 
vagy a részl e te ket is feltáró, a kül sô-belsô össze füg -
gé se ket ki bontó ana lí zis nek ter et adó ta nul mány 
áll ren del ke zés é re gon do lat a i nak ki fej té séh ez.  
Az elôbbi in kább iro dalmi, az utób bi ink ább tu do -
mány os köz lés nek fe lel meg. (A to váb biak ban kri -
ti ka alatt ezt az össze tett fo gal mat ér tem.) A kri tika 
mi benl é te tová bb bo nyo ló dott, mi ó ta a rá di ó ban is, 
a te le ví zi ó ban is meg je len tek a szín házi tár gyú mû -
so rok, me lyek egy rés ze kriti kai jel le gû, avagy kriti -
kai moz za nat okat is tar tal maz. Az il yen tí pu sú adá -
 sok azonban egy re in kább ki szo ru ló ban vannak az 
am ú gy is gy é rü lô mû vé sze ti-szín házi mûs o rok ból.  

 
* 

 
Hosszan idéz hetn ém a kri tika fel adat a i ról, vál sá -
gáról, ha nyat lá sá ról, sôt hi á bav a ló sá gár ól ér te ke zô 
kül-és bel föl di írók, esz tét ák, szín há zi em be rek vé -
le mén yét egé szen má ig, hi szen füg getl e nül att ól, 
hogy e vé lem é nyek mi kor és hol szü let tek, lé nye -
gük sze rint össz ecsen ge nek: baj van a kri ti ká val. 
Leh et ez a megn yi lat koz ás a kri tika jo gos kri ti ká ja 
vagy önk rit i ká ja, de lehet egy ennél sok kal súl yo -
sabb je len ség jelz é se is: hogy tud ni il lik rö vi debb-
hosszabb idô re za var ál lt be a mûvészi al ko tás és a 
be fog ad ás kölcs ön ha tá sá ban, és eb bôl kö vetk e zôen, 
vagy e fo lya mattal össze füg gés ben a kri ti ka nem 
tud ja be töl te ni sem az al ko tó és a be fog adó kö zöt -
ti köz ve títés, sem az al ko tó fe lé va ló vé lem ény-
vissz acs a to lás, il let ve a do kume n tá lás fel ad a tát.  

Ál lí tá som: a je len legi ma gyar szín há zi kri tika eb -
ben a krí zis hely zetb en van. Ez a krí zis azon ban nem 
egy sze rû en az ed di gi kri tikai vál sá gokhoz hasonló, 
s mint ilyen a fo lyam a tos és foly to nos vál ság egy 
újabb fe je ze te, ha nem sok te kin tet ben új vo ná sok -
kal ren del ke zô, mé lyebb és sú lyo sabb ki me ne te lû -
nek lát szó.  

E krí zis nek lát vá nyos kül sô je lei van nak. A kri -
ti ku si szakma haj la mos eze ket el sôd le ges ek nek te -
kin te ni, ez visz ont meg aka dá lyoz za, hogy a va lós 

prob lé má kat fel tárj uk, azok kal szembenézzünk. De 
ez túl nô a szi go rú an vett krit i ku si céh ügyén, ez az 
egész szín házi sz ak mát ér in ti.  

Me lyek ez ek a kül sô je lek, je lens é gek? Lép jünk 
vi ssza egy kic sit idô ben. A kri tika so ha nem volt 
ide o lógi a men tes. A negy ve nes-öt ve nes évek for du -
ló  já tól azonb an a kri ti ka egyér tel mûen át i ta tó dott 
az ural kodó id e o ló gia szolgálatának kö ve tel ményé -
vel. Nem mel lé ke sen a pa ter nal is ta ál lam be ren -
dezke dés bôl és ur al mi rend szer bôl (is) kö vet ke zô 
nép ne vel ôi-mû ve lôi kon cep ció val. A kri ti ka te hát 
két irány ba fej tette ki nev e lô ha tá sát – úgy, ahogy 
Né meth An tal is ír ta. S el sô sor ban a drá máv al fog -
lal koz ott (lásd Amb rust) mint a mon da ni való leg -
fôbb hor doz ó já val s mint ol yan anyag gal, am ely a 
ki a la kult fo gal mi ap pa rá tus sal ke zel he tô és min -
den ki szá má ra egy ér telmû sít he tô volt. Mi vel az elô -
adá sok tö b bnyi re a szö veg meg e le ve nít é sét-szí ni 
in terp re tá lás át je len tet ték, a szín re állí tás miké nt jé -
vel, for mai kér dé sek kel csak más od sor ban kel lett 
fog lalk oz ni.  

A hat vanas-het ve nes évek ford u ló já tól kezd ve 
azon ban bi zo nyos szín há zak, szín há zi mû he lyek 
át té te lese bb, teatralizált for má kat ho nosí tot tak meg, 
s ez a szín ház ki ter melte-meg ta lálta a ma ga kri ti -
kusi gár dáj át. Ez a kri ti ka érz é ke nyen reag ált a for -
mai ele mekre, mi köz ben ter mé sze te sen nem vesz -
tett fon tos ság á ból sem az ide o lo gi kum, sem a mû -
vé szi mon da niva ló bon col ga tá sa. A ko ráb bi ak nál 
ra fi nál tabb lett a szín há zi köz lés mód is, a kri ti kai 
rea k ció is. Meg nôtt a je len tô sé ge a so rok kö zöt ti 
köz lés nek, ami a szín ház eset é ben azt jel en tet te, 
hogy az ef fektek, a gesz tu sok, a ze nei és lát vá nyele -
mek bo nyolu lt vi szony ba ker ül tek a szöv eg gel, át -
ért el mez het ték azt, ki terje sz tett asszo ci at ív me zôt 
hoz hatt ak létre, am ely nek ér tel me zé sé ben kon szen -
zus szü le tett alkotók és be fog adók kö zött. Az alkotó 
tud ta, hogy a né zô tud ja, egy-egy szín pa di jel mire 
ut al, s tu d ta ezt a kri tik us is, meg a po li tik ai-in téz -
mé nyi fenn tar tó is, de az el ôb bi nyíl tan nem beszélt 
róla, az utóbbi meg csak ak kor vet te ész re vagy tette 
szóvá, ha nag yon kel lett. Hogy mi kor hol hú zó dott 
a tû ré si ha tár, az pers ze igen vál to zó volt, s kö vet -
kez mé nyei akár trag i ku sak is lehettek, mind ez füg -
gött a min den ko ri kül-és bel po li ti kai hely zet tôl, 
avagy „csupán” szubj ek tív té nyez ôk tôl (amely be 
Ac zél elv társ szem ély es el fog ult sá gai ép pen úgy 
köz re játsz hat tak, mint eg yes he lyi kis kir á lyok sé r -
tett sége, ér de kelts é ge stb.)  

Ez a szín ház alap ve tô en re ali s ta-na tu rali s ta alapú 
volt, kö zép pont já ban törté net me sél és sel, fi gu ra áb -
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rá  zo lással, a szi tu á ci ók pszi cho ló giai ér telm e zé sé -
vel, ki bont á sá val, meg je len í té sé vel. A kritikának 
eh hez meg volt ak az ér telm e zô-elem zô mód sze rei, 
esz kö zei. Volt min ta, volt elôzmény, le he tett mit 
mi hez mé r ni. Meg leh e tett mon dani, hogy egy tör -
té net bo nyo lí tás, egy hely szí nábrá zo lás, egy ala kí -
tás mi kor jó és mikor ro ssz, hi szen a vi szo nyí tá si 
alap a va ló ság tük röz é sé nek mû vés zi pa ran csa és 
kö ve tel mé nye volt. És vol tak fó ru mok. A na pi és 
he ti la pok rend sze res en kö zöl tek kritikát, a kri ti -
kus ok stá tus ban, új ság író ként dol goz hat tak, az 
irod al mi fo lyó ir a tok több-ke ve sebb rends ze res ség -
gel szin tén he lyet ad tak szín házi tá r gyú írá sokn ak, 
s per sze lét e zett a Szín ház mint szak mai fol yó i rat. 
Krit i kát írók, esz té ták, egye temi ok ta tók, el mél e ti 
és gya kor lati szí nhá zi szak em be rek is ír tak, az az 
preszt i zse volt a krit i ká nak, vagy for dítva: a kri tika -
í rók rang ja adott preszt izst a bí rál a tok nak. Termé -
sz e te sen nem ál tal á ban a kri ti ká ról be szé lek, hanem 
a fôbb tren dek rôl, jel en sé gekr ôl, sze mé lyek rôl.  

A le gjobb, a leg em lé ke zet e sebb elô adá sok azok 
vol tak, ame lyek ben na gyon ha tár o zot tan és szín -
há zi esz kö zök kel foga l ma zó dott meg va la mi lyen 
gon do lat. Több nyi re a va ló ság nak olyan sze le tére, 
je len ségé re utalva, amely fog lalk oz tat ta a kö zön sé -
get, vagy an nak leg alább is egy szûk ebb, mond juk 
ér tel mi sé gi, vagy még szû kít ve a kört, fi at al ér tel -
misé gi ré szét. Sok sz or e tém ák – mint az egy én és 
ha talom konflik tu sa, az egyén ki szol gál ta totts á ga, 
be szorí tott sá ga, sz a bad ság hi á nya, elv ág yó dá sa, a 
po li ti kai ta buk (töb bek kö zött 1956, 1968, az egy -
párt rend szer, a pártfr ak ci ók lé te, a mun ká sosz tály 
ve ze tô szer e pe, a Szovj et unió je len tô sé ge) fe sze ge -
té se, a szegé ny ség áb rá zo lá sa stb. – beme lé se az elô -
adáso k ba font o sabb volt, mint a meg va lósí tás szín -
vona la. A kr i ti ka is elsô sor ban az „üze ne tet” igazolta 
vissza a maga rej tôz ve ki fejtô mód ján – sze ren csés 
es et ben az esz té ti kai meg je le ní tés elemzésén ke -
resz tül, gyak rab ban ezt csu pán em lít ve. 

 
* 

 
A nyolc va nas évek vég é re ez az „idilli” hely zet 
megbo m lott, a ki lencv e nes év ti zed vég é re pe dig 
egy ér telmû en egy válság je len ség nek let tünk rés ze -
sei, ta núi. A szín ház ban is, a kri ti ká ban is.  

Kezd jük a kri ti ká nál. Az ug yan is csa knem fel -
szá mo ló dott. A lapp riva ti zá ci ók, a sajtó üz leti e se -
dé se foly tán a kri tika mint mû faj el ha lób an van, a 
kul tu rá lis het i la pok meg szûn tek, a napi és szó ra -
koz tató he ti la pok nem tart a nak igényt a kr i ti ká ra. 

Bár meg soka so dott a ha vi szín há zi pe ri o di kák szá -
ma, ezek együtt vé ve sem tud nak annyi kr i ti kát kö -
zöl ni, mint az a ré gi lapst ruk tú ra eset é ben tör tént.  

Ez zel pár hu za mo san, e je len ség tôl nem füg get -
le nül fel hí gult a kri tiku si szakma. Esz té ták, tud ó -
sok, írók csak el vét ve váll al koz nak kri ti ka í rás ra, a 
kri tik u sok de rékha dát azok a negyv en-hatvan éve -
sek ké pe zik, ak ik még a régi re nd szer ben kezdték 
mû kö dé sü ket, az az gond ol ko dá su kat, íz lé sük et, 
írá sa ikat alapve tô en ugya naz ok a szem pon tok, el -
vek és gya kor lat ha tá rozza meg, mint tíz-húsz év -
vel ez elôtt, vagy azok, akik – sz a kér telm ük, stíl u -
suk hí ján – alig ne vezh e tôk kri tiku s nak. A fi at a lok 
kö zül so kan érd ek lôd nek a kri ti ka í rás iránt, de igen 
ha mar el for dul nak tô le, hi szen ez igen mac e rás, 
idô igé nyes, sok utánjá rást, elô ta nulmá nyo kat 
igény  lô, s igen rosszul fi zet ett mun ka. Fô hiv a tá sú 
kri tik us ként ma nem le het meg él ni. Te hát hi á ba 
van ma szá mos olyan egye temi szak, prog ram, 
amely tu ca tszám ké pe zi és bo csájt ja út já ra az el mé -
le ti tu dás sal fel vért e zett if jú szak em be re ket, a kri -
ti kusi pá lya alig ha lesz szám uk ra re á lis elhe lyez ke -
dé si-meg él heté si le het ô ség, te hát a szak ma rad i ká -
lis fi a ta lítá sá ban, mint a me gúju lás talán egyetl en 
esé lyé ben sem bíz ha tunk.  

De nem csup án a kri tika í rás kül sô, ha úgy tet -
szik ob jek tív fel té tel ei vál tak bi zony ta lan ná, hanem 
ma ga a kr i ti ka lé te, érte l me, sze repe is megkér dô -
je lezôdött. Ha egy szer nincs meg fele lô és ele gen dô 
kri ti kai fó rum s csup án el vét ve szü le tik kielégítô 
szín vo nalú kri ti ka, ak kor mi nek ol vas son kri ti kát 
szí nész és ren de zô, vagy a szín ház iránt érd ek lô dô 
igé nyes né zô. 

 
* 

 
De meg le het kö ze lí te ni más ol dal ról is e kér dést: 
a kri ti ka – nagy ál tal á nos ságb an – a kor szín há -
zának áll apo tát tükr ö zi, az az min den szín ház nak 
olyan kri tik á ja van, ami lyen a szín ház (póri a sab -
ban: ami lyent meg érd e mel). Ma gya rán: nem csu -
pán a kr i ti ka zül lött le, ha nem a színház is. S ennek 
nem mond el lent az, hogy szín há za ink több nyire 
jól pros  pe rál nak, a néz ô te rek te le van nak. Mégis a 
ki lencve nes évek ben bekö vet ke zett az, am i re nem -
igen lehe tett szá míta ni: a színház el vesz tet te po li -
ti kai-tár sa dal mi sú lyát, és „csu pán” a tár sas ági élet 
egy kitüntetett je len tôs é gû szín te re, il let ve a pusz -
ta szó ra ko zás he lye lett. (Ez sem ke vés – mon da ná 
a pes ti pol gár.) Nem mû vé szet többé, ha nem ipar. 
Min dig is az volt ter mé sze tes en, s csak ki vét e les 
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tör té nel mi-szín ház törté ne ti pil lana tok ban vált 
ennél töb bé. Ez a pil lan at nem csak ná lunk, egész 
Euró  pá ban el mú ló ban van. Ami persze nem azt je -
lenti, hogy ne sz ü let né nek re mek és fon tos – akár 
mûv é szi ért é kû – elô adá sok, s ne ke resne ma gának 
új ér vé nyes me g nyi latk o zá si fo r má kat a szín ház! 
De an nak az id ô nek vé ge, ami kor az elô adás ok üze -
ne tét kel lett meg fejte ni, a re j tett gon do la tok at kel -
lett fel fe dezni, s élv ez ni leh e tett a cinkos össze ka -
csin tás örö mét. A szín ház – há la Is ten nek, mond -
hat nánk – ma nem po liti kai fórum.  

Ez a vál tás azon ban az al ko tó kat is, a kri ti kuso -
kat is, de a néz ô ket is meg za var ta. A szín ház ke resi 
a he lyét, a sze repét. Komme r ci a li zá ló dik, szól a 
hang za tos vád egy fe lôl, ami kor a ki tö ré si pont ot a 
szó ra koz ta tásban, a köz ön ség ki kapc so ló dási igé -
nye i nek k iel é gí té séb en lát ja. Esz tét i zá ló dik, ki ált a 
má sik táb or, ami kor a szín ház két ség be es et ten meg -
pró bál vala mi mé lyet, va la mi újat, va la mi ere de tit 
fel mu tat ni. Az el sô eset ben a ma gá ra még mindig 
so kat adó kri tika az zal vá la szol, hogy nem vagy 
rosszul re a gál a mûv é szet alatti jel en sé gekre, te hát 
a komme rsz re, a szó ra koz ta tó mû vekre, a má sik 
eset ben bo nyo lult abb a helyzet, ugya nis nem tud 
re a gál ni.  

A szó ra koz ta tás pe r sze nem fel té te lenül az o nos 
az ol csó ság gal, a könnyû ség gel. Szó rako z ta tó le het 
egy Shak es pe a re-, vagy Eu rip i dész-elô adás is, ha 
az al ko tók elô adás uk kal sem mi egye bet nem akar -
nak, mint ke l le mes es tét nyuj tani. Nem gon dol -
kod tat nak, nem ve szik igény be a nézô szel le mi 
rész vé te lét. Végsô so ron ez zel ro kon az a ma nap -
ság leggyak rab ban tap asz talt jele n ség, ho gy az elô -
adá sok zö me nem is szór a koz tat, nem is gon dol -
kod  tat, cs ak egy sze rûen van, de nem tör tén ik meg. 
Ér dek tel en. Unal mas. A fö lös le ge sen el töl tött es te 
kép ze tét kelti, de hát annyi fö lös leg es es tét töl tünk 
a té vé elôtt, egyet há zon kí vül, a szín ház ban tet tük, 
ennyi tör tént. Va ló ban cs ak ennyi? Sze rin tem ez a 
szín ház hal á lát jel en te né. 

S mit kezdjen ezen elô ad ás döm ping gel a kri ti -
ka? Kor hol ja kü lön-kü lön a szín há zak at, az elô adá -
sok al ko tóit? Más ból sem áll na egy kriti kai össze -
ál lí tás, mint ezekb ôl az írá sok ból. Hagy ja szó nél -
kül e pro duk ci ókat, hi szen am i ó ta vi lág a vi lág, 
mindig vol tak rossz, ért el met len és ér dek tel en elô -
adá sok? Le l kük raj ta azoknak, akik ilye nek re el -
men nek? Vagy ve gye ko mo lyan és elem ez ze eze ket 
a pr o duk ciók at, s ez zel ad jon ran got nek ik? Vagy 
gyil kos iró niáv al sö pör je le ôket a szín há zak pa let -
tájá ról? Erre a di lem mára a krit i ka egyel ôre nem 

tal ál ja a meg ol dást. Va gy ko mo lyan ve szi, ír ró la, 
de vé let len szerû en, s az elô adás ok hoz ha sonló ér -
dek te len ségg el – s ez zel hoz zá já rul a kri tika tel jes 
ért ék vesz té sé hez –, vagy hallgat. 

 
* 

 
Az új ke re sé se lény e gé ben két ir á nyú: új mû fa jok, 
meg nyi latk o zá si mó dok ho no sod tak meg, il let ve a 
szí nház ki fe je zô esz kö zei vál toztak meg. A tánc- és 
moz gásszính á zak me gje le nése és tér hó dít á sa ponto -
san jel zi az el sô je len ség lény e gét, míg egy fiatal 
ren dezô ge ne rá ció fel lé pé se, a re te at ral i zá lás tér nye -
rése a másodikat. Ez ut ób bi mö gött egy ha tá ro zott 
esz té tikai-fi lo zó fi ai há ttér is mun kál, hi szen azok 
az elô adá sok, ame lyek et jobb szó hí ján poszt mo -
der neknek ne vez he tünk, egy új nak már ne migen 
mond ha tó esz té ti ka ta la ján, va gy en nek tud a tos 
vagy tu da ta latti hatása nyo mán ké szülnek.  

De akár az el sô, akár a máso dik ú tke re sést néz -
zük, egy do log ban kö zö sek: a haszn ált nyelv ele -
 mei olyan egye di szín pa di nyel vet alakotnak, amely 
de kó do lá sa a hag yo má nyos kri ti kai-el em zô el já rá -
sok kal és be i degz ô dé sekkel nem, vagy csak rész le -
g e sen leh et sé ges. Mit kezd jen az a kr i ti ka, amely a 
stí lus eg ység bû vö le té ben és ká non já ban nôtt fel, s 
amely a szó szín ház lo gi kai lag fel fejth e tô gond o lat -
közl é sét te kinti meg ha tá ro zó nak az ek lek ti ká val, 
az idé zet tech ni ka el ura l ko dá sáv al, a szö veg min -
den  ha tós á gá nak el ve té sév el, a lát vány min den ha -
tó sá gá nak hang sú lyo zás á val, a tör té net szét tör delé -
sé vel vagy el vet é sé vel… Ah hoz vol tunk szokva-
szok tat va, hogy a ren de zô úgy me sél tet el a szín -
pad on egy tör té ne tet, hogy ki je lö li azo kat az 
irány  jel zô ket, am e lyek ve ze tik fi gyel münk et, s ez -
ál tal a gon do lat a in kat. Így jutt at el ben nün ket azok -
hoz a tar tal mak hoz, ame lyek ki mon dás á ért ô és a 
társ u lat az adott elô adást színre vit te. Egy irán yú és 
logikai ala pú be fog adá si szisz témá ban él tünk.  

A mai szín ház ar ra tö rek szik, hogy mi nél ke ve -
sebb egyér telmû el iga zí tó je let ad jon a li ne á ris be -
fog a dás hoz, és a né zôt egy kics it ma gá ra hagy ja: ki-
ki ma ga ala kítsa ki a sa ját el ôadás-ver zi ó ját a fel -
muta tott, s gyak ran logi ka i lag nem össz efügg ô nek 
lá tszó ré szek, epi zó dok, epi zód tö re dé kek alapján. 
Ha úgy tet szik, a „ré gi” szín ház – a ne ve lô funkc ió 
fel vá ll alá sáb ól is adó dóan – rous se au-is ta mó don 
fel vi lág o sí tandó nak te kin ti nézô jét, ez a szín ház pe -
dig olyan fel nôtt nek, aki ké pes ö nál ló és szel le mileg-
ér zelm i leg akt ív al ko tó mun ká ra. Ab ban az érte lem -
ben al ko tó társ a né zô – ahogy ezt több befogadói 
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is ko la ki fejti – , hogy a mû al kot ás végsô  so ron csak 
a be fog adó ban szü leth et meg, az al kotó s maga a 
mû csak elô hí vó ja, in diká ló ja en nek a folyamatnak.  

Ez a szín ház te hát ha l lat la nul szé les re tár ja az 
asszo ci á ció me zô jét, ezáltal ad ab szur dum min den -
ki azt gon dol be le egy elô adásba, am it akar. Egy 
ilyen elô a dásban el vesz nek azok a biz tos vagy 
annak hitt vi szo nyítá si pon tok, amelyek alap ján a 
be fo gadó ko ráb ban vagy más tí pu sú elô ad ás ban el -
dönt öt te-el dön ti: egy meg old ás, egy ala kí tás jó-e 
va gy rossz, meg fel el egy adott esz téti kai nor má nak 
vagy nem. Hi szen a kano ni zált esz té ti kai nor mák 
lét ét is ta gadja ez a szín ház. Min de zek bôl pers ze az 
is köv et ke zik, hogy ha bi zonyt a lan ná vá lik az eszté -
ti kai meg ít é lés, ak kor tág tere adó dik a blöffn ek, a 
kó k ler ke dés nek. Még tá gabb, mint az a hagy o má -
nyos szín házb an is me g szo kott.  

Min den re la tív vé válik, csak egy bizt os: szín ház -
ban va gyunk. Olyan sz í nház ban, amely nem tekinti 
fel ada tá nak a va lóság tük röz é sét, hi szen a mû vészet 
er re al kal mat lan. A való ság ból csak töredékeket tud 
fel mu tat ni, s e töredékek – mint egy puzz le da rab -
kái nak – ös sze il lesz té se a né zô fe la data. Hogy hol 
kez di és hog yan foly tatja e puzz le ki ra ká sát, az rá 
van bíz va, az elô adás csu pán e da rab kák b emu ta -
tá sá ra vál lal ko zik. Az effekteket zsúf ol va, ha tá so -
san. Abb ól ki ind ul va, hogy ko runk né zô jé nek gon -
dol ko dá sát, a val ó ság hoz és az esz tét i kai él ményhez 
va ló visz o nyát al ap ve tô en a té vé, s azon be lül is a 
klipp  kult ú ra szab ja meg. Az, hogy per cenk ént szin -
te megsz ám lál hat at lan in form á ció zú dul a néz ôre, 
s az, hogy ezek az in for mác i ók feld ol go zá sa ok-
okoz a ti össze füg gések fel tár á sá nak mód sz e ré vel le -
he tetlen, te hát a klipp lé nyege: a gyors egy más 
után ban egy más mellé vá gott kép ek ál tal hor dozott 
in for má ci ók egésszé, vagy ann ak il lúz i ó já vá áll nak 
össze a be fog adó tu da tá ban.  

Az így ki a la kult kép el sô sor ban az ér zéke ket 
bomb áz za, ép pen ezért a dolg ok ról be nyo má sunk, 
s nem tud á sunk szár ma zik. E mód szer ma nip u la -
tív ha tá sá ról ezút tal nem kív á nok szól ni, sok kal in -
kább ar ról, ho gy e mód szer lé nyege az egy re er ô -
sebb ha tás keltés. Ez az, ami meg ha tá roz za az új 
szín há zi nyelvet is, a ha tás kel tés mind en ha tó sá ga. 
S ha az al ko tó nyíl tan fel vál lal ja a hat ás kel tést, ak -
kor ér te lem sze rû en fel vál lal ja és hang sú lyoz za azt 
is, hogy amit lá tunk, az nem való ság, hanem szín -
ház, ame ly nek ôsi és kia pad ha tat lan ha tás mec ha -
niz musa a csoda és an nak le lep lezé se, a mint ha. 
Te hát a szín há zi szi tu á ció ál lan dó és fo lya mat os 
hang sú lyo zá sa eg yszer re te rem ti meg az il lu zi ót és 

an nak e lid e ge ní tés ét. Ez az ön refl ek szió azonb an 
egy idô után fá rasz tó, mo no ton és una l mas. És mi -
közben egy fe lôl fel nôtt nek te kint ik a né zôt mint 
akt ív be fog adót, gyen ge le méj û nek má sfe lôl, aki 
kép te len fel fog ni, hogy amit lát, az szín ház. 

 

* 
 

A kri ti ka az elô adá sok ez en ka te gó riá já val szemben 
csak nem te hete t len. Egy tánc vagy mozg ásszín ház 
meg íté lés hez, vagy egy plu rá lis be fog adást fel téte -
le zô el ôadás elemzéséhez nem csak a kritik u sok leg -
több jé nek fel ké szült sé ge nem elégséges, ha nem – 
s ez a dön tôbb szem pont – ma ga a meg szok ott kri -
ti kai mû fa jok, meg köz e lí té si tech nikák sem al kal -
ma sak. Egy tá n cot nem leh et az zal a fo gal mi ap pa -
rá  tus sal l eír ni, amellyel egy hag yo má nyos pró zai 
elô adást. Más tí pu sú sza kér te lem kell ah hoz, hogy 
a lé pé sek, lép és kom bin á ci ók, gesz tu sok, a lát vány 
és ze ne bo nyo lult egy más ra ha tá sát fel le hes sen 
dolgo z ni, de ha ez meg tö r tén ne is, egy elô ad ás mi -
mog rá fi ai le írás hoz ha sonló rész let es le jegy zé se ép -
pen úgy nem ve zet se ho va, mint az elô adás ál tal 
kel t ett impr esszi ókr ól szó ló hí radás. Mind ket tô bôl 
a lén yeg vesz ne el. Könnyû len ne azt mond a ni, 
hogy ezek a pro duk ci ók szav ak kal le í rha tatl a nok, 
ho gy az ok-oko za ti össze füg gés ek ez eset ben nem 
ha sz nál hat ók, he lyet te az asszo cia tív megk ö ze lí tés 
ajá n la tos, de az asszoc i á ci ók értelmezése a kri tiká -
ban is csak blöff höz, kók ler ke dés hez vez et ne.  

Ugya nez ér vé nyes az új szelle mû ren de zôi szín -
ház kriti kai me gíté lé sének ne héz sé ge i re. Az zal a to -
váb bi prob lé má val, hogy a szín pa di ese mé nyek, a 
lát vány, a ze nei ef fek tek, a moz gás, a vil á gí tás mint 
jel kom bi ná ció még úgy-ah ogy köve t he tô, le ír ha tó 
és ér tel mezh e tô, de az zal, ami a szín ház lén ye ge, a 
szín é szi ala kí tás sal, a szín ész lé nyé bôl, fizikiumából, 
egyé ni sé gé bôl adó dó megfoghatatlan va lam i vel 
azok sem tud nak mit kez de ni, ak ik még leg in kább 
ért ôi ezen új szín há zi fo ga la ma zás módnak. Hi á ba 
szü let nek a ta nulmá ny mé re tû elem zô írás ok, ha 
egy szer a szín ház lel ke nem je le nik meg bennük. 

Mit le het ten ni? Fel kell szá mol ni a krit i kát? Hi -
szen a szóra koz ta tó ipari ter mék ek, vagy az ér dek -
te len mû vek kri tikai meg íté lése föl ös le gesn ek tû -
nik, az ért el mez het et len nek tû nô pro duk ci ó ké meg 
re mény te len nek. Vagy meg kell vár ni, amíg felnô 
egy ol yan krit i kusge ne rác ió, amely nek mag á tól ér -
te tô dô ez a faj ta szín házi ki fe je zés- és gon dol kodás -
mód, te hát ki ala kít ja a ma ga eh hez adek vát fog al -
mi, kri tik ai ap pa rá tus át? Vagy…? 
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Az el sô eset természetesen le hets é ges, de val a -
mi azt súgja, hogy ez zel sem a nézôk, sem az al -
ko tók nem le n né nek telje sen meg elége d ve. Sok 
szí nésszel és ren de zô vel be szél get tem már a kri -
tiká ról, arr ól, ki mi ért olv as sa vagy nem ol vassa, 
avagy mié rt ta gad ja le, hogy ol vas sa a kri tik á kat, 
ab ban egye tér tettek: va la mi féle vissza jelz és re min -
den ki nek szük sé ge van. Ab ban el té rôek a vé le -
mény ek, hogy ez a vissza jelz és ha gyo mány os kri -
ti kai for má ban tör tén jék-e meg, vagy va lami al ig 
kör vo nala z ha tó más ban, pél dául kri tik u sok és al -
ko tók kö zötti sze mé lyes kon tak tu sok ban, de ab -
ban nem, hogy eb ben az am úgy is ma gán yos ságra 
kár hozt a tó, bár kö zös sé gi nek deklarált mûvé szet -
ben, ebben az elté rô érd e kek men tén szét szab dalt 
szak máb an kellené  nek esz tét i ka i lag meg alapo zott 
vi szony í tá si pontok.  

A má so dik eset rôl, ami az új kri ti kus gen e rá ció 
fel buk kan á sát ill e ti, s en nek esélyeirôl már ki fej tet -
tem vé le mé nye met. Enn él azon ban fon to sabb nak 
tar tom ab bé li meggyô zôd é se met hang sú lyoz ni, 
hogy mi re ez az új gene rá ció sz ín re lép, el hal az új 
te at ra lizá ló szín há zi hull ám. Erre fig ye le mezt et a 
szín ház tört é net – ame lyet mos ta nában sz o kás az 
el mé let pri má tus á val hát térbe szo rí ta ni –, s ezt való -
szí nûsí ti a józ an ész. Hisz en mind az, ami ma új nak 
tû nik, eleme i ben, sôt je len sé gei ben is, már volt 
egyszer vagy tö b bször. Még a mi emlékezetünk ál -
tal á tfog ha tó id ô ben is. 

Hogy mi az, ami e „poszt mo derni z mus ból” to -
vább vi hetô, ami be épül egy kö vet ke zô kor szín há -
zá ba? Nem tudni. Mint ahogy azt sem, hogy mi lesz 
a kr i ti ka jövôje. Ta lán meg ma rad. S ta lán is mét 
font os lesz. Nem el sô sor ban a kri tik u sok nak.**
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** Kösz ö ne tet mon dok a Ha jó napló mû hely tag ja i nak, akik kel foly ta tott be szél ge té seim nagy ban ho z zá já rul tak ezen írás 
meg szü leté sé hez.


