
 N á nay Ist ván el ôadá sá ról – amely et elô ze te sen 
meg kap tam és így alaposan á tta nul má nyoz -
hat tam – az okos lány esete ju tott eszem be, 

aki hoz ott is aján dé kot, meg nem is. Ná nay Ist ván 
hely zet ér téke lé se a kri ti ka ál lá sá ról, úgy ér zem, igaz 
is, meg nem is. Nagy ál ta lá nos ság ban s szin te köz -
h ellyé vá l va igaz az, hogy a szín ház el vesz tet te azt 
a politikai agó ra jellegét, amit pe dig mû vé szek és 
kri ti ku sok egy ként haj lam o sak az el múlt év tiz e dek 
le gjel lem zôbb vo nás a ként el köny vel ni. Ez zel együtt 
igaz, hogy a kri ti ka is el vesz tet te lát szó lag azt a fon -
tos sá gát, sú lyát, amit az elô zô rend szerb en tu laj do -
ní tott ak ne ki. Ugyan ak kor ne fe led jük, hogy a krit -
i ka poli ti kai fel hasz nál ha tó sága kor ánt sem lett a 
múl té szakmainak lát szó érv ként, csu pán in direk -
 tebb a for ma. 

Az is igaz, hogy a pi ac vélt – és ezt hang súl yo -
zom, hogy vélt – tör vény sze rûs é ge i nek enge d ve je -
len tô sen meg cs ap pant a kri ti kát köz lô orgá nu mok 
sz á ma, nincs ele gen dô krit i kai fó rum, nem le het 
meg él ni szí ni bí rál a tok írá sá ból és így to vább. Egy -
rész rôl mindez igaz, és más részr ôl még sem az. Mert 
a kom merc i a li záló dás vissz afor dít hata t lan ten den -
ci á nak lát szik ugyan, csak hogy nem hi szem, ho gy 
a szín ház egy fajta ki tö ré si pon tot lát na eb ben – 
ahogy Ná nay Ist ván fo gal ma zott –, sok kal in kább 
a lé te zés, a fenn ma ra dás kény sze re te reli er re a te -
át rum ok je len tôs ré szét. És ál lí tom, nem igaz, hogy 
er re a ten den ci á ra nem le he tett szá mí ta ni, mi köz -
ben azt sem fo gad om el, hogy a színház (a mûvé -
szet) va lób an el vesz tet te po li ti kai–tár sada l mi sú -
lyát. A krí zis hely zet le í rá sára ezen érveket fel ho zók 
az alap kérdé se ket ke rü lik meg, hogy tudn i il lik mi 
a szer e pe, funk ció ja, mi a va ló ság hoz va ló vi szonya 
a mûvészetnek, már pe dig en él kül a kri ti ka lé té nek 
ér tel me sem foga l maz ha tó meg. Az könnyen 
elmondható kis rosszalló fel hang gal, hogy a kri tika 
mû fa ja so ha sem volt ide o ló gia-men tes, de hát ér -
telm ez ni kel lene, hogy mit ér tünk id e o ló gián. Ma 
jó sze ré vel átok-szi tok szón ak tet szik, s en nek örve 

alatt egy szer re a mûvé szet és va ló ság vi szo nyá nak 
ér tel me zé se, an nak le he tô sé ge, a vi lág ér té sé nek, 
mûvé szi meg ra ga dá sá nak szán dé ka is ki sö pört e tik. 
A va ló ság tük rö zés é nek el mé lete sz é gyen let es ócs -
ka ságn ak mi nôs ül, mond ván, a mûvé szet erre alkal -
mat lan, csu pán a va ló ság tö red e zett ség é nek fel mu -
ta tásá ra ké pes, jóllehet e tör e de zetts ég felmu ta tá sa 
nem más, mint eg yfaj ta va lóság-vi szony meg rag a -
dá sa, ha úgy te t szik, tükrö zé se; vi lág szem lé let, ide -
o ló gia. S még hogy ne vol nán ak ma po li ti kai ta buk! 
l956-ról, a sza bad ság hi á nyár ól ma ugyanú gy csak 
egy fé lek ép pen il lik gond ol kod ni, mint az elm últ 
év ti ze dek ben, csak most más fé le ez az egy fé le. A 
plu ra liz mus je gyé ben pe r sze meg ír ha tók, el mond -
ha tók e más fé le né zet ek a saj át szell e mi kör ben, or -
gá numb an, de az át járás, a po lé mia, a né zet cse re 
szin te ki zárt, aminth ogy az alap kér dé sek fesz e ge -
té se is szin te lehetetlen. (El mél e ti po lé miák hel yett 
kur a tó ri u mi har cok foly nak.) A je len ség szint jén 
le ír ha tó ak a dol gok, a lén ye get jobb nem fir tat ni. 
S mintha az ért el mi ség is ezt ta ná csolná, fel em elt 
kéz zel meg ad va ma gát a vi lág át lát ha tat lansá gá nak, 
ki is mer he tet lensé gé nek, ami egyen lô az ér telm i sé -
gi lét meg tag a dá sá val. (Az ef fé le de po lit i zá lás egyéb -
ként me gint csak szín tisz ta ide o ló gia, s az sem igaz, 
hogy nem te sz nek mûvé szek idônk ént kí sér let et a 
kö rü löt tük lé vô tár sa dal mi moz gá sok ért el me zésé -
re a szín ház for ma nyel vén, csak ezek et sem il lik ma 
ész re ven ni.) 

Hogy a szak ma ra di ká lis fi at a lí tá sa vol na a meg -
ú julás ta lán egyet len esé lye – két lem. Ahogy egy 
népet, úgy egy szak mát sem le het le vál ta ni egyik 
pil la nat ról a má sik ra, éles cez ú ra ként ke zel ve a 
rend szervá l tást – akik elôt te szül et tek, sze rez tek 
tap asz ta lat o kat, azok érvénytelenek, ak ik utá na, 
azok er köl csi tô ké vel, tisz ta lap pal in dul nak, s az 
ô pri vi lég i u muk a szín házmûvé szet új je len sége i -
nek ért é se, le írá sa. Ez így nag yon egy szerû vol na, 
csak hogy a vi lág nem így mûk ö dik. Min den bi -
zonnyal más el vár á sok, nor mat í vák alap ján kö ze -
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lít ett egy krit i kus húsz év vel ez elôtt egy elô adás -
hoz, mint ma, de hát a kri tik us sze mé lyis é ge sem 
kons tans ab ban a fo lyama t ban, amelyb en ide o ló -
giák, vi lág ren dszer ek, mûvé szi ki fe je zé si for mák 
váltják egy mást, s ugyan mi ért kéne el vi tat ni a plu -
ral iz mus ko rá ban a lét jo gos ult sá gát ann ak, hogy 
adott eset ben más faj ta indí t ta tás sal, vi lá gszem lé let -
tel kö ze lít ve egy mû al ko tás hoz, mint a rend szer -
vál tás után eszm é lôk, még is ér vé nyes ol va sat, ér -
tel me zési kí sér let szü let het. 

És itt ju tot tunk el a krit i ka lé té nek alap kér dé -
séh ez, neve ze te sen, hogy mi ért el me van a vi deo 
ko rá ban, am i kor egy elôadás gya kor la til ag rögzí t -
he tô, az ír á sos ref lexi ó nak. Vi tath a tat lan tá jé koz ta -
tó, ori en tá ló funkc i ó ja mel lett – s ez kis pén zû kul -
tú ra fo gyasz tók ese té ben egy ál ta lán nem el ha nya -
gol ha tó – szin te ki zá ró lag a kri ti ka ké pes meg ragad -
 ni azt a vi szonyt, amely az alk o tás és a befogadó 
kö zeg kö zött létr e jön; kö rül ha tár ol ni azt a je len -
tést ar to mányt, amely ben a mû mû kö dik, hat. Ez a 
vi szony ter mé sze te sen vá l to zó a be fog adó – adott 
eset ben a hi va tá sos né zô – tuda t tar talm a i tól, szoci -
ál is, pszi chi kai kon díci ó i tól füg gôen, de meg fe le lô 
szak mai fel ké szült sé get fel té tel ez ve ép pen ezek a 
vál toz ók te he tik iz gal massá a kü lön bözô élet ko rú, 
elté rô ta pasz tal a tok kal, tör téne l mi hát tér rel ren del -
ke zô kri tiku sok ol va sa ta it, nota bene egy plu rál is 
tár sa da lom ban – ezt nem gyô zöm hang sú lyoz ni. 
(Ezért nem va gyok én hí ve szer kesz tô ként a ge ne -
rá ciós la p nak, s ezért tö rek szem ar ra a Cri ti cai La -
pok sz er kesz té sé nél, hogy olyk or egy azon mû rôl ír -
ja nak más-más nem ze dé kek, szel lem i sé gek kép vi -
selôi, vagy egy sze rû en csak elté rô íz lé sû kri tik u -
sok.) De a hatá ro zott ce zúra már csak azért sem 
mûk ö dik sem a törté ne lem ben, sem a mûvé szet és 
a kri tika vi szon yá ban, mert az újabb ge ne rác i ó kat 

ama ré gi ek, a 40-60 év e sek okít ják, ak ik – Ná nayt 
idéz ve – „még a ré gi rend szer ben kezd ték mû kö -
dés ü ket”. S kér dés, hogy ha nem így vol na, ugyan 
mit ke z de né nek az if jú kri ti ku sok azok kal az elô -
ad á sok kal, – mert ilye nek is akadn ak –, ame lyek a 
ha gyo má nyosa bb, narr a tív szín házi fo r ma nyelv et 
be szé lik, plá ne, hogy Nán ay István prognózisa sze -
rint az új te atr a li zá ló szín há zi hul lám vár ha tó an el 
is fog hal ni. 

Ér dek es egyéb ként, hogy mi köz ben Ná nay 
rosszal lól ag szól a múlt rend szer kri ti káit meg ha -
tá ro zó es z té ti kai nor ma tí vákr ól, ô ma ga is va la mi 
eff é lé nek a ki ala kí tá sát szor gal maz za fo gód zó ként: 
eszt é ti ka ilag meg ala po zott vi szo nyí tá si pont o kat. 
„Mit kezd jen a kri tika – ve ti fel –, amely a stí lus -
egy ség bû vö le té ben és ká non já ban nôtt fel, s amely 
a szó szín ház log i ka i lag fel fejt he tô gon do lat köz lé -
sét tek in ti me gha tá ro zó nak, az ekle k ti ká val, az idé -
zett ech ni ka e lur al ko dá sá val, a szöveg mi n den ha -
tó sá gá nak el ve tésé vel, a lát vány minden ha tó ság á -
nak hang sú lyozá sá val, a tör ténet szé ttör del é sé vel 
vagy el ve té sé vel szemben...” 

Mind két eset ben csak azt tu dom mon da ni: el sôd -
le ge sen hagy ja hat ni ma gá ra az elô adást, és az után 
elem ez zen. (Gya korlo tt kri ti kus eset é ben a két fo -
lya mat term é sze tesen pár huz a mo san zajlik az em -
berben, né mi leg a tu dat ha sa dás áll apo tá ra em lé kez -
tet ve.) Mind en esetre meggyô zô dés em, hogy nem 
kán o no kat kell ta ní tani és nem is csu pán elemzé si 
tech ni kák at; leg alább ilyen fon tos az alig ha ta nít ható 
kri tik u si érzé keny ség, ame ly a mûv é sze kével kell ve -
te ked jen, s nem utol só sor ban az írás  kész ség, ami 
me gint egy olyan ele me a kriti ka mûvel é sé nek, 
amely  rôl rit kán esik szó. Hogy tud ni il lik a kri ti ka is 
iro dal mi mû faj vol na, amely nek mûve lé se bi zo nyos 
köz lé si vágyat, szán dé kot fe l té te lez.
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