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mény fel tá rá sa, egy dia ló gus ké pes (akár pa pír alapú,
akár sze mé lyes ta lál ko zás ra épí tô) hely zet meg te -
rem té se. Tol mács, pro vo ká tor, az ak tív kul tú ra fele -
lô se – in kább pe da gó gus, mint cen zor. Párt fo gó ja
a mû vé szet nek, és a ben ne va ló jár tas sá gát fel hasz -
nál va pol gá ri kö te les sé gé nek te kin ti a tár sa da lom
elô re moz dí tá sát. A kortárs elôadó-mû vé szet re jel -
lem zô nek lá tom, hogy ál ta lá ban re du kál ja a mû vé -
szet és a mû vé szek ki vá ló sá gát; az elôadók fél re te -
szik a sok éves tré ning ál tal meg szer zett ké pes ségei -
ket és in kább ar ról nyi lat koz nak, azt bi zo nyít ják,
hogy nem kü lön bek a né zô té ren ülôk nél. Gya ko ri
egy olyan naiv at ti tûd fel vé te le, mint az ókor ban
Szók ra té szé, aki kér dé sei vel bá ba ként kí ván ta világ -
ra se gí te ni a – kor tól, kép zett ség tôl stb. füg get le -
nül – min den ki ben po ten ciá li san meg bú vó, élet re -
va ló gon do la to kat. Igyek szem fel tár ni, hogy az ezen
gon do lat tal ro kon lec tu re- per for man ce -ok, TIE- és
beava tó szín há zi elôadá sok mi ként kap cso lód nak
az elôadá sok ra ad ha tó reflexi ók új pers pek tí vái hoz,
mi ként szer ve sül eb be a hal maz ba a klasszi kus ér -
te lem ben vett kri ti ka, vé ge ze tül pe dig ja vas la to kat
te szek a gya kor la ti meg va ló sít ha tó sá gá ra.

A kortárs kri ti ka szeg men sei

Akik ír nak

böl csé szet tu do mány a nyelv újí tás kor szü le tett
ki fe je zés – me lyet ak kor a filo zófia he lyett kíván -
tak al kal maz ni –, ko ráb ban, a re ne szánszban

pe dig a „stu dia hu ma ni tas” (azaz em ber re vo nat -
ko zó ta nul má nyok) volt a meg fe le lô je. Ma, mint
„Hu ma ni ties” vagy hu mán tu do má nyok, el sô sor -
ban a nyel vek és mû vé sze tek tör té ne té vel, el méleté -
vel és kri ti ká já val fog lal ko zó disz cip lí na.6 En nek
nyo mán nem meg le pô, hogy a va la mi lyen mó don kép -
zett ka te gó riá ba so rol ha tó, je len leg is ak tív (tánc)kri -
 ti ku sok böl csész, avagy új ság írói (pl. MÚOSZ- fé le
Bá lint György Új ság író Aka dé mia OKJ-s bi zo nyít -
ványt adó) kép zés ben ré sze sül tek. Ma gyaror szá gon
konk rét kri ti kus kép zés re a Bér czes Lász ló és Nánay
Ist ván kez de mé nye zé sé re in dult Ha jó nap ló Mû hely
és a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fô is ko la nem túl in -
ten zí ven mû kö dô tánc el mé le ti sza kí ró osz tá lya szol -
gál pél da ként, va la mint a Szín ház és Film In té zet

friss szak irá nyú to vább kép zé se – de ez tíz év vel
ezelôtt még vi lág vi szony lat ban sem volt más képp,
más hol se volt bô vebb a kí ná lat. Kül föl dön a New
York-i School of Vi su al Arts (SVA) – Da vid Le vi
Strauss ve zet te –” Art Cri ti cism & Wri ting” mester -
 kép zé se és a NEA (Na ti o nal En dow ment for the
Arts) ál tal pén zelt „Arts Jo ur na lism” in téz mé nyek
(The a ter and Mu si cal The a ter In sti tu te – Uni ver -
sity of So u thern Ca li for nia, An nen berg; In sti tu te in
Clas si cal Mu sic and Ope ra – Co lum bia Uni ver sity
Gra du a te School of Jo ur na lism, New York; In stitute
for Dan ce Cri ti cism – Ame ri can Dan ce Fe sti val,
Dur ham; International In sti tu te in the Vi su al Arts –
Ame ri can Uni ver sity, Wa shing ton D. C.) szak mai
kép zé sei a leg csá bí tób bak, de a mû vé szet kri ti ku si
am bí ciók kal ren del ke zôk (a fen ti is ko lák ta ná ri ka -
rá nak elô ta nul má nyai alap ján) gya kor ta szok ták
kom bi nál ni az „Arts Hi story” és a „Cre a ti ve Writing”
szak pá ro kat is.

Per sze az ok ta tás in téz mé nye sü lé se ön ma gá ban
rejt né mi ve szélyt: a di dak ti kus ság, a „jó kri ti ka”
sab lon ja tö me ges kri ti kus- és kri ti ka-gyár tás hoz ve -
zet het, mely mun kák – terj del mük tôl el te kint ve –
alig ha kü lön böz né nek egy részt egy más tól, más részt
a kor cso lya-kû rök 1-tôl 10-ig ter je dô pon to zá sá tól
vagy az in ter ne tes öt csil la gos ter mék mi nô sí té sek -
tôl. Ezek az ob jek ti vi tás ra va ló tö rek vés kon zer va -
tív megol dá sai, me lyek a sport ban ugyan el fo gad -
ha tóak, de a mû vé szek kö zött a vas ka la pos ér té ke -
lé si rend szer ver seny hely ze tet in du kál na, ami pe -
dig a kri ti kus ren del te té sét két ség te le nül egy
hó hér ral azo no sí ta ná – az egyik nek (pl. tár su lat -
nak) le csap ná a fe jét, míg a má sik foly tat hat ná mû -
kö dé sét. (Nem is be szél ve ar ról, hogy „ma sok szín -
ház, tár su lat úgy te kint a kri ti ku sok ra, mint ha azok
legalábbis az ô PR-o sa ik vol ná nak.”7 Nemegy szer
ren del nek mél ta tó kri ti kát, hogy – azt egy pá lyá -
zat hoz csa tol va – az adott mû to vább for gal ma zá sa
biz to sít va le gyen – ezál tal pe dig a kri ti ka- és új ság -
írás el vesz ti a füg get len sé gét.)

Ko ráb ban ha zánk ban a szín há zi kri ti kus tiszt jét
írók, köl tôk töl töt ték be (né mi mel lé kes ke re set –
il let ve ese ten ként fô ke re set – re mé nyé ben), de miu -
tán a posztd ra ma ti kus szín ház el tá vo lo dott a drá -
mák tól és az írott szö veg he lyett az új mé diu mok
fe lé for dí tot ta figyel mét, úgy a nyelv nagy ra be csült
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é ma vá lasz tá som öt le te 2012 nya rán, a bé csi Criti -
cal En de a vo ur tánck ri ti ka í ró sze mi ná rium során
fo gant meg. Ezen „kur zus cél ja és ta nul sá ga egy

ál ta lá nos új ra defini á lá si igény bôl fa kadt: lo ho lás egy
vá lasz után, va jon mennyi és egyál ta lán mi a kortárs
és a tánc a kortárs tánc ban, nem ke vés bé pe dig mi
a ma kri ti ku sá nak sze re pe és fe le lôs sé ge. Mu tat ko -
zik vál to zás? Mer re ten dál? Mi a sikk, a ma inst re -
am? Min den az össze mo só dás, a kér dô je lek fe lé tart;
a di ver zi tás in te get, a kö zös sé gi (vé le mény)al ko tás
pe dig visszain te get ne ki. (…) A Cri ti cal En de a vo -
ur- höz ha son ló vo lu me nû kez de mé nye zé sek nek a
hasz na egy va la mi ben mér he tô: si ke res, ha a részt -
ve vôk nem ugyanazt vi szik ha za, mint ami vel ér -
kez tek. Szá mom ra ha tal mas profit volt an nak a tö -
rek vés nek a felis me ré se, ami a mû vé szet rôl a tö me -
gek áhí ta ta ként gon dol ko dik, s ami a né zôk – egy
ilyen jel le gû – szín ház ba va ló vissza szok ta tá sán
igyek szik. Egy kö zeg be, ese mény be, ne mes ün nep -
be, ami nek in kább ré sze sei, mint sem a sö tét so rok -
ban rej te zô kuk ko lói le het nek. Az idei Im pul sTanz
szá mom ra hi tet adott – hi tet eb ben a misszió ban és
úgy hi szem, ahogy a beava tó szín há zak mo de rá to -
rai »hasz ná la ti uta sí tást« nyúj ta nak a kortárs tánc-
és szín ház mû vé szet hez, úgy mi, kri ti ku sok is fó ru -
mot te remt he tünk egy »beava tó kri ti ká nak«.”2 El -
mé le ti sí kon ugyan kon szen zus szü le tett a részt ve -
vôk kö zött, szim pa ti zál tak a fent egy be fog lal tak kal,
de a gya kor lat ban bi ce gôs, in kább vak me rô, mint -
sem in no va tív vál lal ko zás nak tûnt hir te len fél re dob -

ni a be vált ru tint – így min den ma radt a lég ben lóg -
va. Ezt a hiány ér ze te met kí vá nom meg szün tet ni, de
legalábbis mér sé kel ni az aláb bi ta nul mánnyal.

A gö rög kri szisz je len té sei kö zül má ra az ítél ni a
do mi náns, míg a kü lönb sé get ten ni hát tér be szo rult3

– dol go za tom ban az ezt ki vál tó té nye zô ket kí vá -
nom fel tér ké pez ni, il let ve ez el len ke re sek el len -
szert, al ter na tí vát. Úgy vé lem, hogy a kortárs
elôadó-mû vé sze ti ága kat jel lem zô, fen tebb is em -
lí tett in ter- és transz disz cip li na ri tás tér nye ré sé vel a
kri ti ku si szerep fo gal mát, funk ció ját szin tén új ra
kell defini ál ni. A kri ti ku si te vé keny ség új ra gon do -
lá sá hoz sok tár sa dal mi, szo cio ló giai és mo rá lis vál -
to zás ve ze tett. A vi lág há bo rú kat kö ve tô ni hil –
nincs ve ze tô, nincs esz me, nincs Is ten – és ér ték -
vesz tés ar ra ösz tö kél te az em be re ket, hogy min dent
vizs gál ja nak felül, minden nek ad ja nak új ér tel met.
A kri ti ka tu do mány is a sa ját gyö ke reit, vagyis a
nyel vet kezd te ka pir gál ni, így nem meg le pô, hogy
má ra sok an gol nyel vû aka dé mi kus kü lönb sé get
tesz az igék, így az „I ha ve cri ti qu ed the idea” és az
„I ha ve cri ti ci zed the idea”4 kö zött.

Igyek szem kör be jár ni a je len kri ti kai élet szeg -
men seit, majd en nek ta nul sá gá ból le szû röm a kri -
ti kus – ál ta lam leg re le ván sabb nak ti tu lált – kül de -
té sét: a fen tiek nyo mán egy sok funk ciós (egy szerre
benn fen tes és tá vol ság tar tás ra ké pes) ka rak ter nek
te kin tem, aki nek me di á tor ként el sôd le ges misszió -
ja – Ma ria Vo gel sza vai val él ve – az adott elôadás
meg hosszab bí tá sa,5 min den (né zôi és al ko tói) véle -

1 A Bu da pest Kor társ tánc Fô is ko la tánc mû vész BA sza ká ra ké szí tett szak dol go zat szer kesz tett, bô ví tett vál to za ta.
2 Sze mes sy Kin ga: Beava tó szín ház, beava tó kri ti ka, Szín ház, 2012. no vem ber. 31–32.
3 Holott még a la tin cri te ri um is is mér vet, meg kü lön böz te tô je let je lent.
4 Az el sô (Mi chel Fo u cault- tól köl csön zött) fo ga lom egy szisz te ma ti kus, elô ze te sen meg vá lasz tott ol va sa ti me tó dus sze rin -

ti, úgy mond tech ni kai elem zés re utal, míg a má sik szimp la, min den ki szá má ra nyi tott vé le mé nye zés re – így er re pél da le -
het a Fa ce boo kos „li ke/dis li ke” funk ció is.

5 Vö. Vo gel, Ma ria: El né zô tôl az el né mu lóig – hol vagy, tánc kri ti ka? (ford. Szán tó Ju dit) 3. http://tanck ri ti ka. hu/ima ges/sto -
ries/Ima ges/2012/szep tem ber/09_25/tanck ri ti ka_kri ti ka ja.pdf

6 van Camp, Ju lie: The Hu ma ni ties and Dan ce Cri ti cism, Fe de ra ti on Re view, 9. évf./1. 1986. ja nuár-feb ruár. 14.
7 Mar ké ta Fau sto vá, cseh kri ti kus hoz zá szó lá sa a Glo bál Lo kál kon fe ren cia szek ció ülé sén, in Kut sze gi Csa ba – Szo bosz lai

An na má ria – Var ga Sán dor Már ton (szerk.): Glo bál és Lo kál – EU tánc-szim pó zium és kon fe ren cia – Ba la ton fü red, 2011. jú -
nius 23–26. http://tanck ri ti ka. hu/ima ges/sto ries/pdf/fu re di_kon fe ren ci a.pdf
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A kri ti ka he lye a kortárs tánc- 
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te ke zést, ezért ál lan dó bé re zés nél kül is óha tat la -
nul sok glossza, re cen zió, blog- be jegy zés, kom ment
je le nik meg a we ben, a nem-kri ti ku sok is ta lál nak
plat for mot a kom mu ni ká ció ra – amik élet ben tart -
ják a (tö meg- és ma gas) kul tu rá lis vér ke rin gést.

Ol va sói szem szög bôl per sze adott egy, a kri ti -
kus sze mé lyé hez fû zô dô is ko lá zott sá gi és ta pasz -
talt sá gi igény szint. Az 1955-ös, Web ster- fé le Új
Nem zet kö zi Szó tár sze rint „a mû ér tô az esz té ti ka va -
la mely te rü le té hez ér tô, ab ban já ra tos em ber…
olyas va la ki, aki kom pe tens a mû al ko tás kri ti kai ér -
té ke lé sé ben vagy íz lés be li kér dé sek ben.”15 De mit
je lent a kom pe ten cia, a já ra tos ság, és leg fô kép pen
ho gyan mér he tô ez? A szak mai pub li ká ció kat fel -
so rol ta tó, kel lôen ter je del mes önélet rajz már meg -
fe le lô re fe ren cia és hi te le sít he ti az írót? Ahogy egy
auk ción is sok kal na gyobb az ér dek lô dés a már ka -
no ni zált al ko tók mû vei iránt, úgy a gya nút lan né -
zô is na gyobb eséllyel költ olyan szín ház jegy re, amit
egy „nagy név” il le tett lau dá ci ó val. Per sze könnyû
ki je len te ni, hogy „az át lag em be rek gyak rab ban ér -
te nek egyet, mert az ô reak cióik kul tu rá lis szte reo -
tí piák ból épül nek fel, (…) de a mû ér tôk ér té ke lését
is ugyanazok a jel lem zôk be fo lyá sol ják, így szintén
lét re jö het egy stan dard.”16 A lai kus és a „pro fesszio -
ná lis” né zôt az vá laszt ja el, hogy míg az elôb bi be -
nyo mást kö zöl, ad dig a má so dik mû bí rá lat tá for -
mál ja a be nyo má sát – a mû bí rá lat, va la mint ké szí -
tô jé nek mél tá nyos sá ga pe dig ab ban rej lik, hogy
min den – a mû vel kap cso la tos – fel buk ka nó szem -
pon tot és össze füg gést igyek szik vé gig gon dol ni.17

Hiá ba min den elô ké szü let (ol va sott ság) és szor -
ga lom, egy té nye zô még gyak ran kor lá toz za a kri -
ti ku so kat: ho gyan le het ér té kel ni, in terp re tál ni egy
olyan mû vet, ami egy tô lünk tá vol ál ló, is me ret len
kul tú ra nyel ve sze rint épít ke zik? Pél dául le het-e
egy nyu gat- eu ró pai kor rekt kri ti ku sa egy Nó, wa -
y ang vagy ka tha ka li elôadás nak? Le het sé ges íté le -
tet, vé le ményt for mál ni az au ten ti kus fe lett? Egyál -
ta lán mi tar to zik be le a ha gyo mány ba, ha az foly -
ton vál to zik, gya ra po dik? Mar cia Sie gel hisz a kul -
tu rá lis rein kar ná ció ban, azaz sze rin te fo lya mat ként,

ál lan dó me ta mor fó zis ként kell te kin te nünk a kul -
tú rá ra, nem pe dig olyan kü lön eta pok so rá ra, amik
egy más után eluta sít ják, le rom bol ják elô deik el veit.
Min den ben le het „el sô ket”, mag va kat, uni ver zá lé -
kat ta lál ni, de ez nem egy, a kul tú ra ál tal fel hú zott,
sar kos kri té rium rend szer vak kö ve té sét kell, hogy
ered mé nyez ze. A nyers váz ab ban se gít het, hogy
hoz zá ké pest tud juk mér ni az elôadá so kat, hogy
an nak vi szony la tá ban néz zük a kon tex tust, hogy
lás suk, mennyi ben ma ni pu lál ták a mû vet. Tény,
hogy míg a nyu ga ti (eu ró pai és ame ri kai) tán cok
teát rá li sab bak, az in di vi duum és a sze mé lyi ség
feleme lé sét szol gál ják, ad dig a ke le tiek (ázsiaiak) a
tánc ban ri tuá lét, spi ri tuá lis lec két és a kö zös tör té -
ne ti em lé ke ze tet idé zik meg, de nem igaz, hogy
csak a kö zös kul tu rá lis kó dok kal élô tár su la tok le -
het nek ex port ké pe sek, hi szen a mi nô sé gi tár su la -
tok nál min den hol kö zös mo men tum az el mé lyült
mun ka, a hat ni aka rás és a krea ti vi tás.18 Eze ket pe -
dig bár ki gór csô alá tud ja ven ni.

Akik nek ír nak

kri ti ku si nyelv al ko tást megelô zi az a dön tés -
kény szer, hogy ki hez akar szól ni az író, mit te -
kint mun ká ja cél já nak, ki re akar ha tás sal len -

ni. Azo kat a né zô ket akar ja (utó la go san) tá jol ni,
akik ott jár tak az elôadá son? Vagy azo kat be fo lyá -
sol ná, akik még csak a szín ház aján ló kat búj ják a
hét vé gé jük ter ve zé se vé gett? Ne tán az al ko tói gár -
dá nak szán ja okí tá sul, szem be sí té sül, ja ví tó szán -
dék kal? „Pat ri ce Pa vis Szín há zi szó tá rá nak (a kri ti -
ká ra) vo nat ko zó cím sza vá ban így fo gal maz: »Je len -
leg a kri ti ka je len tô sé ge, le gi ti mi tá sa és ki ha tá sa az
elôadás kar rier jé re szû kült.« Ko runk egyik nagy
ha tá sú szín há zi teo re ti ku sa te hát a mar ke ting ré -
sze ként je lö li ki a kri ti ka he lyét. Ezt nem ér tel mez -
het jük más ként, mint a szín há zi elôadás áru ter mé -
sze té nek erô sö dé sét.”19 Tény, hogy „a szí ni kri ti ka
fon tos le het ott, ahol a szín há zat a kö zön ség tart ja
el, te hát a szín ház pia ci vi szo nyok közt lé te zik, (…)
il let ve ahol a szín há zat az ál lam tart ja el, ezért
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is me rôi már nem bi zo nyul tak elég kom pe tens nek
az adott al ko tá sok megíté lé sé hez. Az el vá rá si ho ri -
zont meg ket tô zô dött: ér te ni kell a be me ne ti for má -
hoz (a tánc hoz) és a ki me ne ti hez is (az írás hoz). Az
ideá lis kri ti kus egy „ext rin zik” (kül sô), aka dé mi -
kus tu dás sal és egy „int rin zik” (bel sô), em pi ri kus,
ta pasz ta la ti úton meg szer zett tu dás sal is ren del ke -
zik – vé le ke dik Dia na The o do res: „A kri ti ka egy tel -
je sebb esz té ti kai él mény megal ko tá sá ban se gít”8 –
mely hez elen ged he tet len a ho lisz ti kus hoz záál lás.
A ki nesz te ti kai és a vi zuá lis ér zék fej lesz té se, „do -
ing & vie wing” szin té zi se az, ami biz to sít hat ja, hogy
az adott kri ti kus a test mé diu mát ön ma gá ban is ért -
se, ész lel je a mû vé sze ti áram la to kat, és azo kat ké -
pes le gyen ana li zál ni, rend sze rez ni, il le tô leg
mindezt egy ol vas má nyos, kö zért he tô for má ban
tud ja tá lal ni. Ezt a komp lex kva li tást nagy eséllyel
mond hat ják ma gu ké nak azon – írói vé ná val ren -
del ke zô – tán co sok, ko reog rá fu sok, akik test tu da -
tuk ból, moz gás tech ni kai is me re teik bôl is köz vetle -
nül tud nak táp lál koz ni egy-egy cikk el ké szí té sekor.

Geoff rey Brown né mi leg meg tö ri, re du kál ja az
ideá lis kri ti kus ed dig fel fej tett kri té riu mait: „egy
vissza jel zés ak kor bír ér ték kel, ha a né zô ér dek lô -
dé sét be fo lyá sol ni ké pes.”9 Esze rint a „nem-hi va tá -
sos vé le mény al ko tó”, lai kus bí rá la ta is ek vi va lens
le het a szak ma be lié vel. Ezt Hor kay Hör cher Fe renc
ki je len té se nyo mán – mi sze rint „sok fé le elôadás él -
het és él egy más mel lett, a kri ti ká nak is sok fé lé vé
kel le ne vál nia”10 – el fo ga dom, ugyanak kor a vé le -
mé nyek plu ra li tá sa nem je len ti egyen ran gú sá gu -
kat. Fon tos a fe lül rôl szer ve zô dô, egy ol da lú és
passzív elit kri ti ka el len moz dul ni és tá mo ga tan dó
a gon do lat, mi sze rint „egye dü li kö zös felada tunk
az azon va ló mun kál ko dás le het, hogy min den, még
a nem-vé le mény ér té kû vé le mény is nyil vá nos ság -
ra jus son,”11 ám a lel ki is me re tes, ko moly mû gond -
dal, lo gi kus érv rend szer rel ké szült, több ol dal ról
meg tá masz tott bí rá lat min den eset ben pre fe rál tabb,

elô re mu ta tóbb egy tet szik/nem tet szik- be nyo más -
nál. Az ab szo lút igaz ság nem, de a pár be széd-gene -
rá lás fon tos, amit pe dig egy ilyen ste ril, ön ma gáért
va ló vé le mény nem kí nál. „A kri ti ka tétje, hogy le -
gyen reflexió, hogy (…) szü les se nek gon do la tok
(al ko tói, kri ti ku si és né zôi szin ten egyaránt), és ezek
le he tô leg lép je nek in terak ció ba.”12 A kri ti ka egyet -
len le gi tim funk ció ja az, hogy masszív re fe ren cia -
pont ként, dob ban tó ként szol gál jon eh hez a dis kur -
zus hoz. Így a kö zös sé gi mé dia ácsol ta vi lág el vei -
hez hí ven „ma ga a vé le mény egé sze a(z akár egy -
más nak el lent mon dó) vé le mé nyek so ro za tá ból áll
össze,”13 nincs tisz tán fe ke te vagy fe hér dön tés,
nincs elô re le gyár tott hie rar chia, hi szen a kri ti ka,
mint vé le mény mû faj, ma gá ban rej ti a tö ké le tes ob -
jek ti vi tás, az eg zakt ság le he tet len sé gét.

A hob bi kri ti ku so kat, vagyis a sa ját szen ve dé -
lyeik tôl ve zé relt, in téz mé nyi hát tér nél kül dol go zó
író kat Tom pa And rea „cul tu ral ope ra to rok nak” ne -
ve zi. Hoz zá kell ten ni, hogy fô ál lá sú kri ti ku sok ról
(eu ró pai vi szony lat ban) amúgy sem na gyon be szél -
he tünk. „Mi vel a mé diu ma nem tart ja el az író kat
– ma gya rán min den ki »flekk dí jas« kül sô mun ka -
társ –, így a szín há zi élet je len tôs sze le tét nem is
lát ják, hi szen nem tud ják finan szí roz ni”14 pél dául
az uta zá si költ sé ge ket. A vi dé ki és ha tá ron tú li szín -
ház kiesik a lá tó kör bôl, a kül föl di prog ra mo kat,
fesz ti vá lo kat pe dig vég képp ne em lít sük. A szín há -
zak, tár su la tok ál tal gyak ran fel kí nált tisz te let- vagy
saj tó je gyek így akár szak mai to vább kép zé si hoz zá -
já ru lás nak is te kint he tôk. Ese ten ként per sze részt
le het ven ni nem zet kö zi fesz ti vá lok mel lé szer ve zô -
dô sze mi ná riu mo kon, pl. az AICT (Nem zet kö zi
Kri ti kus szö vet ség) vagy a Jar din d’Eu ro pe szer ve -
zé sé ben, de hiá ba ezek a ta pasz ta lat cse re va ló szí -
nû leg leg ter mé ke nyebb fó ru mai, elô for du lá suk saj -
nos rit ka és a lét szám ke re tek miatt csak ke ve sek
szá má ra elér he tôk. Ugyanak kor mi vel az em be rek
presz tízs kér dés nek te kin tik a mû vé szet rôl va ló ér -

18 The o do res, Dia na: On cri tics and cri ti cism of dan ce. http://sar ma. be/docs/707
19 Kut sze gi Csa ba – Szo bosz lai An na má ria – Var ga Sán dor Már ton (szerk.): Glo bál és Lo kál – EU tánc-szim pó zium és kon fe -

ren cia – Ba la ton fü red, 2011. jú nius 23–26. 88. http://tanck ri ti ka. hu/ima ges/sto ries/pdf/fu re di_kon fe ren ci a.pdf
10 Hor kay Hör cher Fe renc: A kri ti ka írás esz té ti ka tör té ne ti és gya kor la ti filo zófia ala pú meg kö ze lí té se, in Bá rány Ti bor – Ró -

nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal li gram Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 81.
11 Kul csár Sza bó Er nôt idé zi La pis Jó zsef: A kri ti ka ana tó miá ja, in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá -

sa, Po zsony, Kal li gram Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 164.
12 Ugrai Ist ván: Gon do la tok a kri ti ká ról és a nyil vá nos ság ról http://www.re vi zo ron li ne. com/hu/cikk/4187/vi ta -a- kri ti ka rol -a-

 re vi zo ron-7/?la bel_id=4703&first=0 2. old.
13 Tó fal vy Ta más: A kri ti kus kö zös ség, in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal li gram Ki -

a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 173.
14 Tom pa And rea: Mo no lóg né hány halk hang ra, in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.) im. 187.

15 Child, Ir vin L.: A mû vé szi él mény ha tá sa, in Ha lász Lász ló (szerk.): Mû vé szet pszi cho ló gia, Bu da pest, Gon do lat Kiadó,
1983. 457.

16 uo. 459.
17 Vö. Ke resz te si Jó zsef: Sze rin tem a kri ti ka, in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal li -

gram Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 15–17.
18 Vö. Sie gel Mar cia B.: Brid ging the cri ti cal di stan ce, in Car ter, Ale xand ra (ed.): The Ro ut led ge Dan ce Stu dies Re a der, Lon -

don- New York, Ro ut led ge, 1998. 97.
19 Sza bó Ist ván: Ada lé kok a ma gyar szí ni kri ti ka hely ze té hez http://szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar -

tic le&id=35834: ada le kok -a- ma gyar- szi ni kri ti ka- hely ze te hez&ca tid=47:2010-ok to ber&Ite mid=7
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ség figyel mét ar ról, hogy mit je lent a moz du lat, ar -
ra te rel te, hogy mi a moz du lat.) A kri ti ká nak et tôl
kezd ve kell, hogy le gyen „va la mi fé le szer viz-jel le -
ge, a mû vet, a kö zön sé get, a kul tú rát azál tal szol -
gá ló, a mû és az ol va só kö zött azál tal köz ve tí tô sze -
re pe, hogy a mû ér tést se gí ti.”26 Thar pék olyan mû -
fa ji és nyel vi sû rí tett sé get, tág in ter tex tust és szá -
mos szo ciá lis vo nat ko zást emel tek be a tánc tér re,
hogy az elôadá sok komp le xi tá sa a kri ti ká tól is meg -
kö ve tel te, hogy több ré te gû vé vál jon.

Aho vá ír nak

o káig szi go rúan felügyelt tar ta lom köz pon tok
szol gál tat ták a kri ti ká kat kü lön fé le iro dal mi,
majd mû fajs pe cifikus (így szín há zi, tán cos, ze -
ne el mé le ti stb.) fo lyó ira tok ban és ma ga zi nok -

ban (pl. Ma gyaror szá gon Film, Szín ház, Mu zsi ka;
Szín ház; Tánc mû vé szet; El len fény; Élet és Iro da lom
stb. és kül föl dön The Dra ma Re view; Per for man ce
Re se arch Jo ur nal; Dan cing Times; Dan ce Ma ga zi ne
stb.), má ra vi szont a kol la bo ra tív ak ti vi tás ra he lye -
zô dött a hang súly. Az 1960–70-es évek ben te ret
nye rô új zsur na liz mus és gon zó hul lám for ra dal -
mi nak szá mí tott az ame ri kai (majd a kon ti nen sen
tú li) új ság írás ber kei ben. Az új stí lus legis mer tebb
gya kor lói Nor man Ma i ler, Tru man Ca po te, P. J.
O’Ro ur ke, Geor ge Plimp ton, il let ve Hun ter S.
Thomp son vol tak – utób bi a gon zó ki fe je zés megal -
ko tó ja is. Lé nye ge el sô sor ban a szub jek ti vi tás, az
iro dal mi ság megerô sö dé se, a tár sa dal mi sze rep vál -
la lás, a té nye ken túl az „igaz ság ra” va ló rá mu ta tás
igé nye, így a több szem szö gû, (né hol akár fikci ó -
val is ke vert) ri port al ko tás gya kor la ta. Ha tott a kri -
ti ká ra, hi szen a sze mély te len kül sô szem he lyé be
egy fel vál lalt „én” ke rült, így a stí lus fe lül ke re ke -
dett a tár gyi la gos sá gon, az író üze ne te, üzen ni aka -
rá sa elô tér be ke rült. Ez, il let ve az in ter net el ter je -
dé se, majd a Web 2.0 újí tá sai be fo lyá sol ták azt a
fe lü le ti há lót, ahol ma nap ság kri ti ká kat szo kás kö -
zöl ni (pl. www.re vi zo ron li ne. com; www.tanck ri ti -
ka. hu; www.dan ceb log gers. com; www.thin king -
dan ce. net; www.the per for man cec lub .org). Nem
utol só szem pont, hogy ezen ol da lak fenn tar tá sa, il -
let ve ma ga a pub li ká lás har madannyi pénz össze -
get sem emészt fel, mint a nyom dai úton ter jesz -

tett kiad vá nyok: a do ma in re giszt rá ció (több nyi re)
fize tés kö te les és a tár hely mé re té tôl függ, de azon -
túl már min den té rí tés men te sen tör tén het. A fel té -
te les mód dal ar ra kí vá nok utal ni, hogy az on li ne
saj tó felér té ke lô dé sét is mu tat ja, mi sze rint az üze -
mel te tôk, a tu laj do no sok ki zá ró la go san az in ter -
net re ké szült írá so kért is rend sze rint fizet nek ho -
no rá riu mot.

A blo gosz fé ra rob ba ná sá val ma nap ság már szó -
hoz tud jut ni a so káig csak le né zett, szak mán kí -
vü li be fo ga dó (né zô) is. A ne ten a kö zös sé gi in tel -
li gen cia men tén tör té nik a szû rés és a vá lo ga tás; az
on li ne kö zös sé gi mé dia kri ti ka fo gal ma el sô sor ban
a (há rom-öt-tíz pon tos vagy csil la gos) ter mék mi -
nô sí té sek ben gyö ke re zik. „A »tö me gek böl cses sé -
gé nek« di na mi kus osz tály zá sai, cím ké zé sei, ka te -
go ri zá ci ós gesz tu sai ma gát a hasz ná la tot te szik meg
az esszen ciá nak, fe lülír va a re fe ren cia és a lé nyeg
ko ráb bi ér tel me zé seit. (…) Ezál tal ma ga a vé le mény
egé sze a(z egy más nak akár el lent mon dó) vé le mé -
nyek so ro za tá ból áll össze.”27 En nek a je len ség nek
a lé tét el kell fo gad ni az zal a ki té tel lel, hogy bár (el -
mé lyült sé gé ben) nem min den elem zés adek vát,
ugyanak kor mind le het elô re mu ta tó és in for ma tív
– mond juk az al ko tók szá má ra. Így nem vé let len,
hogy sok tár su lat (pl. Tü net Együt tes, Ma la dy pe) a
sa ját hon lap ján kü lön fü let, me nü pon tot szán a „hi -
va ta los” saj tó meg je le né sek nek, mindazonál tal egy
min den ki szá má ra elér he tô (ma xi mum egyik tag -
juk ál tal, a vul ga ri tás ki szû ré se cél já ból mo de rált)
fó ru mot vagy blo got is üze mel tet. Ha son lóan a
szak la pok ol da lain, így az el len feny. hu-n, a szin -
haz. net -en vagy a tanck ri ti ka. hu-n is (pl. a Fa ce -
book kö zös sé gi ol dal se géd le té vel vagy anél kül)
kom men tál ha tóak, megoszt ha tóak az egyes cik kek.

Aho gyan ír nak

in den mû vé szet ön ma gá ban né ma ság ra
van kár hoz tat va; (…) be mu tat, de mon dani
sem mit sem tud.”28 Northt rop Frye sze rint

egy al ko tás ról dis kur zust kez de mé nyez ni az adott
mû vé sze ten kí vü li ke re tek va la me lyi ké hez va ló csa -
to lás sal cél sze rû, ha bár ez fel té te le zi azt is, hogy
a kri ti ka – mint írás mû vé szet – fo gal mi rend sze ré -
nek for rá sai szin tén nem ma gá ban a kri ti ká ban ta -
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vissza csa to lást kí ván ar ról, hogy amit tá mo gat: jó,”20

de eb be be le tö rôd ve csu pán a finan szí ro zó szer vet
el lá tó, szol ga lel kû kom po nens len ne a kri ti kus sze -
mé lye, holott funk ció já ban több re hi va tott, sôt,
mint szu ve rén (azaz szub jek ti vi tá sá tól me ne kül ni
nem ké pes) vé le mény al ko tó nak, jo ga sincs tisz tán,
au tok ra ta mó don ki je len te ni va la mi rôl, hogy fe ke -
te vagy fe hér, kell-e vagy sem. Ed vin Den by úgy
fo gal maz, hogy a kri ti kus nak nem a he lyes meg lá -
tá so kat, ha nem az ér de ke se ket kell kiemel nie, még -
hoz zá egy faj ta áru sí tá si kény szer nél kül.21

Sally Ba nes megem lít egy má sik, szin tén egy sze -
rû ma gya rá za tot, mi re va lók a kri ti ku sok: sze rin te
ôk „a tör té ne lem pisz ko zat írói”.22 Meg tö rik az
elôadá sok egy sze ri sé gé nek tra gé diá ját, azt tör té ne -
ti ke ret be ágyaz zák – pél dául van-e olyan ki je len -
té se a mû nek, ami új táv la to kat nyit meg. A tárgy
tü né keny sé gét meg fog ni, és raj ta ke resz tül megér -
te ni a kor sza kot, ami ben ke let ke zett, szin tén cél.
Ha son ló nyo mon jár va Mar cia Sie gel „ön je lölt kró -
ni kás nak” ne ve zi ôket, hi szen hiá ba min den tech -
ni kai fej lesz tés, min den adat rög zí té si vív mány, a
leg hi te le sebb do ku men tá ció a kri ti ka – ki vált képp
ha tánc ról be szé lünk.23 Tud va le vô, hogy a tánc ih -
le tett sé gét, abszt rak ciós szint jét egy di gi tá lis fel vé -
tel – a ka me ra szem új rain terp re tá ló funk ció ját te -
kint ve – sem tud ja tol má csol ni, de egy elôadás rep -
ro du kál ha tó sá gi szem pont jait néz ve egy DVD sokkal
hasz no sabb, mint sem egy szub jek tív lát le let a mûrôl.
Re cep ció tör té ne ti szem pont ból az írás, a kri ti ka, a
be szá mo ló nyer, de az arc hi vá lás szem pont já ból
sze rin tem ko ránt sem – ter mé sze te sen a fel ve vô ké -
szü lé kek elôt ti kor sza kot te kint ve más a hely zet,
on nan a szö veg do ku men tá ciók az egye dü li man -
kóink, ha bár ak kor még a tánc fô leg szó ra koz ta tó
misszió val bírt, így a ró la ké szült be szá mo lók is in -
kább int ri ku sak, plety kál ko dók, a mû vé szek test -
al ka ta okán ber zen ke dôk vol tak, nem szak maiak.

A kri ti ku sok, a kri ti ka fe lé irá nyu ló el vá rá sok
na gyok és el lent mon dá so sak: „jó len ne, ha (ki)ne -
vel né az ol va só kö zön sé get. A kri ti ka ne ne vel je az
ol va só kö zön sé get, ke zel je nagy ko rú ként és egyen -

ran gú part ner ként. A kri ti ka jó len ne, ha esz té ti -
kai lag, eti kai lag, pszi cho ló giai lag, po li ti kai lag stb.
orien tál ni tud ná az ol va sót a mû vel kap cso lat ban,
mindeköz ben azon ban nem in terp re tál ná azt túl,
és csak olyas mit mon da na, ami ab ban va ló ban ben -
ne van.”24 Te hát kö zöl jön, de ne túl so kat. Ne a
töb bi be fo ga dó(i él mény) fö lé áll jon, ha nem mel -
lé, a szán dé ka pe dig mind azok nak a gya ra pí tá sa le -
gyen. A kri ti kus mo ra li tá sá nak nem mér cé je, hogy
a tár sa dal mi nor ma szó szó ló ja le gyen – sôt, még
azt is il do mos meg kér dô je lez nie (ami ter mé sze te -
sen nem je len ti an nak egye nes meg ta ga dá sát). Paul
Bo nin- Rod ri gu ez, Jill Do lan és Jaclyn Pry or, az aus -
ti ni Te xa si Egye tem pro fesszo rai is azt ál lít ják, hogy
a mû vé szet mindun ta lan össze függ az önélet rajz -
zal, a fikci ó val, az er kölccsel, a po li ti ká val és a ke -
res ke de lem mel – a kri ti kus nak az a felada ta, hogy
en nek tu da tá ban játsszon a szub jek tív po zí ciók kal,
la ví roz zon köz tük.25 Ôk a köl csö nös ség, a megosz -
tás fon tos sá gát hang sú lyoz zák, így a kol le gia li tás
el vén mû kö dô kri ti kát (col le a gu e- cri ti cism), ahol egy
tán cos benn fen tes ként bát ran kom men tál hat ja, vé -
le mé nyez he ti tár sai mun ká ját (akár nagy kö zön ség
elôtt is). To váb bá hi szik, hogy min den tu dást, nü -
ansz nyi rész le tet fel kell hasz nál ni egy elôadás ról
szó ló vi ta ge ne rá lá sá hoz, így az élet mû át fo gó vizsgá -
la ta is re le váns és szem ben áll a „stop -ac ti on” kri ti -
ká val, vagyis ahol egyet len pro duk ció, ne tán je le -
net alap ján kül dik az íté szek bi tó alá az al ko tó kat.

Nancy Moo re kri ti kus Twy la Tharp, Me re dith
Monk és más avant gárd al ko tók meg je le né sé vel egy
idô re po zí ci o nál ja a tánc ról va ló dis kur zus átala kí -
tá sá nak szük sé ges sé gét, ugyanis innentôl a ko re o -
gráfia már nem csak egy grafiku san rög zít he tô szín -
pa di moz gás kom bi ná ciót je löl, ha nem a per for me -
rek és a kö zön ség kap cso la tá ról va ló gon dol ko dást
is. Et tôl kezd ve nem azt kell meg ha tá roz nia egy kri -
ti kus nak, hogy mit gon dol jon egy né zô az elôadás -
ról, ha nem tá mo gat ni ôt, ho gyan gon dol kod jon róla.
(Ro kon ez a gon do lat Mer ce Cun ning ham mel is,
aki – a per for mált, di rekt köz lô moz gá sok el ha gyá -
sá val és vé let len ala pú el ren de zé sei vel – a kö zön -

20 Tom pa And rea: Mo no lóg né hány halk hang ra, in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal -
li gram Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 181.

21 Vö. Den by, Ed win: Dan ce cri ti cism, in Uô: Dan ce wri tings, USA, Alf red A. Knopf Inc., 1987. 537.
22 Vö. Ba nes, Sally: Be fo re, Bet we en and Be y ond – Three De ca des of Dan ce Wri ting, Uni ver sity of Wis con sin Press, 2007. xvii.
23 Vö. Sie gel, Mar cia B.: Int ro duc ti on, in Uô: The Sha pes of Chan ge, Ho ugh ton Mufflin Co., Bos ton, 1979. xv.
24 Rá kai Or so lya: Re: (-le van cia, – fe ren cia, -ve ren cia, avagy gon do la tok a kri ti kai po zí ció ról), in Bá rány Ti bor – Ró nai And -

rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal li gram Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 64.
25 Vö. Bo nin- Rod ri gu ez, Paul – Do lan, Jill – Pry or, Jaclyn: Col le a gu e- Cri ti cism: Per for man ce, Wri ting, and Qu e er Col le gi -

a lity http://www.the fe mi nists pec ta tor. com/ar tic les/col le a gu e- cri ti cism/

26 Elek Ti bor: Ars cri ti ca (?) még egy szer, in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal li gram
Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 37.

27 Tó fal vy Ta más: A kri ti kus kö zös ség, in uo. 173.
28 Frye, North rop: Po le mi kus be ve ze tés, in Uô: A kri ti ka ana tó miá ja Bu da pest, He li kon Kiadó 1998. 10.
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gyasz tó) lát na szí ve sen, de nem el sô sor ban a ben -
ne rej lô szak mai ér ve lés és orien tá lás, ha nem a szö -
veg in tel lek tuá li san szó ra koz ta tó önér té ke miatt.”36

Bo dans ky György sze rint a klasszi kus elem zô kri -
ti ká nak ma xi mum a szín há zi szak ma, a tü kör be né -
zé si igénnyel ren del ke zô al ko tók le het nek a kö zön -
sé ge. Azon írá sok he lyett, amik bôl az ér tel mi sé gi
at ti tûd, a ma gas röp tû ség or dít, egy imp resszio nis -
ta hang nem re kell vál ta ni, sôt nem kell le saj nál ni
a rö vid aján ló kat és re cen zió kat sem a na gye lem -
zé sek kel szem ben. Nem azt je len ti, hogy mö göt -
tük nincs hát tér tu dás, ha nem hogy ké szí tôik nem
fel tét le nül épí tik be le, nem az zal a tak ti ká val kí ván -
ják meg bíz ha tó vi szo nyí tá si alap pá ten ni sa ját mû -
kö dé sü ket. „A jó kri ti ka el sô sor ban él ve ze tes, szó -
ra koz ta tó, iro ni kus (tá vol ság tar tó), ma li ció zus, tu -
laj don kép pen sze mér met le nül sze mé lyes pub li cisz -
ti kai mû.”37 Ezál tal az ol va só el dönt he ti, ki vel
szim pa ti zál, ki vel ér zi ro kon íz lé sû nek ma gát, kit
vá lasz ta na leg szí ve seb ben elôadás-e le me zô „cim -
bo rá já nak”. Bo dans ky im pul zív pél da ként Mol nár
Gál Pé ter stí lu sát em lí ti, mellyel mély sé ge sen egyet
tu dok ér te ni és e sort Art ner Szil via Sis so (il let ve
az ame ri kai Sally Ba nes) kri ti kái val bô ví te ném, míg
a tör té ne ti beágya zás mes te re Ma gyaror szá gon Ná -
nay Ist ván. Az aka dé mi kus és a könnye debb, re -
cen zió-jel le gû írá sok fe lé egye dü li kö zös el vá rás az
in ger lés: az elôadót ön vizs gá lat ra, a né zôt gon dol -
ko dás ra, a még ava tat lan ol va sót szín ház szomj ra.

Kér dé ses, hogy a ne tes fe lü le te ken meg je le nô
kri ti kák kü lön ka te gó riát, mû fajt és stí lust kép visel -
nek-e, avagy kell-e, hogy azt kép vi sel je nek. Az online
fe lü le te ken lé vô szö veg al ko tá si mo dell miatt az em -
be rek ol va sá si gya kor la ta fel vett egy „szken ne lô
szem” ál la po tot, vagyis rö vid, erô sen ta golt, képekkel
te lí tett, lu bri kus cím mel el lá tott, kar co lat jel le gû
kri ti kák ra lett in kább szük ség. A mul ti me di á lis, hi -
per lin kek kel te lí tett szö veg al ko tás le he tô sé ge az in -
ter net sa ját mo no pó liu ma, így prak ti kus él ni ve le.

Mû vé szet re ta ní tás, mû vé szet tel ta ní tás – 
A kri ti ka pe da gó giai as pek tu sa

ánc dra ma turg, (TIE -e lô a dá so kat ve ze tô) drá -
ma  pe da gó gus, beava tó szín há zi mo de rá tor,
lec tu re- per for man szok al ko tó-e lôadó ja – zsen -

ge, gye rek ci pô ben já ró, ma xi mum 40 éves múlt tal
ren del ke zô fo gal mak. Mi a kö zös vo nás ben nük?
A szín ház mû vé sze tet, a tán cot a tár sa da lom men -
tá lis és lel ki élén kí té sé nek esz kö ze ként ke ze lik. Jó
eset ben mind pár tat la nok, hi szen ese tük ben nem
a mû vész szán dé kán és nem is a né zôi re cep ción
van a hang súly, ha nem a ket tô köz ti áram lá son,
ára mol ta tá son. Min dô jük nél cél a szo ciá lis prog -
resszió, ami hez elen ged he tet len, hogy „felold ják a
szín ház el mé le ti, in tel lek tuá lis és gya kor la ti, prak -
ti kus ol da la köz ti el lent mon dást, egyet len or ga ni -
kus egésszé gyúr va a ket tôt.”38 Ezál tal va la mennyiü -
ket jog gal te kint het jük tol má csok nak, sôt köz ve tí -
tôk nek,39 akik a mû vész kép vi se le tén, és aka ra tának
to váb bí tá sán túl a be fo ga dót se gí ten dô in for má -
ciók kal is szol gál nak, ily mó don tö re ked nek a szin -
té zis te rem tés re. Mind hisz nek ben ne, hogy a pe da -
gó gia köz pon ti kom po nen se a mû vé szi te vé keny -
sé gük nek – pe da gó gia, pe da gó gus alatt pe dig a
„meg mon dói” po zí ció he lyett a szó ere de ti je len té -
sét hív nám ma gya rá za tul: gö rö gül ez „gyer mek ve -
ze tôt” je lent, és az is ko lá ba kí sé rô, a gyer mek ok -
ta tá sát és ott ho ni fel ké szü lé sét szem mel tar tó em -
ber re (rab szol gá ra) utal. Ilyen for mán a sor ból a kri -
ti kus sem lóg ki. Ed vin Den by úgy fo gal ma zott,
hogy egy kri ti kus „nem ke rül he ti el, hogy egy ki -
csit ta nár és egy ki csit sar la tán le gyen;”40 dol ga az
ész le lés, a rend sze re zés és az ezek rôl va ló tu dó sí -
tás – ez a hár mas Bog da nov Edit nél: tu do má sul vé -
tel, tá jé koz ta tás, hír adás.41 A tánc ról ér te ke zô, el -
sô sor ban író szak em be re ket sok ka te gó riá ba so rol -
hat juk: tánc kri ti ku sok, tánc ant ro po ló gu sok, tánc -
tör té né szek, sôt tánc esz té ták, táncfilo zó fu sok stb. –
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lál ha tók. A társ tu do má nyok beeme lé se egy szem -
pont  rend szer, egy cent rált hi po té zis, egy elem zé si
sé ma megal ko tá sá ra szol gál hat. Bár a se ma ti kus ság
pe jo ra tív szó, és egy kor rek tú ra-sab lon al kal ma zá -
sa könnyebb megol dás nak tû nik, de egy koor di ná -
ló elv – amely a vizs gált je len sé ge ket egy na gyobb
egész ré szei ként fog ja fel (ahogy az evo lú ció el mélet
a bio ló giá ban) – ösz tön zô hoz zá já ru lás le het az ol -
va só szá má ra. Nem kész diag nó zist, csu pán egy jól
meg tá mo ga tott tip pet, egy as pek tust kell fel kí nál -
ni a be fo ga dók nak. Ezt a faj ta elem zé si mó dot pub -
li cis ta kri ti ká nak ne vez het jük: lé nye gé ben pél dázat
ar ra, mi ként kell be fo gad ni. Fel föl di Lász ló erre
csak ráerô sít, mi kor azt mond ja, hogy „a kritikus egy
pon ton túl im pe ra tí vu szo kat fo gal maz meg, mond -
ván, en nek így, an nak amúgy ké ne len ni, mert ez
vagy az így vagy úgy rossz. Ez az im pe ratí vusz kü -
lön böz te ti meg a szak írá son be lül a kri tikát.”29

A kö rül be lül két év ti ze de tar tó, egy re han go so -
dó vi ta, vagyis „a kri ti ka kri ti ká ja össze függ a ra -
cio na li zá lá si fo lya ma tok ba ve tett bi za lom megin -
gá sá val,”30 így a fen tiek kel, ha nem is szem ben, de
hoz zá juk ké pest sré hen áll a sok kal fiata labb, ún.
közéle ti kri ti ka. Ezen szem lé let azt ál lít ja, hogy
„a kri ti ka nem más, mint je len lé tünk az ol va sás -
ban, né zés ben, hall ga tás ban. Éppoly be széd a vi -
lág ról, mint ami lyet a mû al ko tás foly tat a sa ját tár -
gyá ról.”31 Így ez nem egy ta nul mány-, ha nem egy
esszé sze rû for ma, ahol az író esz méit a tárgy prag -
ma ti kus ta nul má nyo zá sá ból me rí ti. Mun ká ja nem
tu do mány, ha nem az iro dal mi mû vé szet egy ne me.
A szín ház ku ta tás, az ana li ti kus elem zés a tu dós
mun ká ja, míg a közéle ti kri ti kus te vé keny sé ge fô -
leg a tár sa da lom je len lé té nek tu da tos sá gát rej ti.
„A mû vé sze tet a múlt ból a je len be irá nyu ló kom -
mu ni ká ció ként fog ja fel” és „a tör té ne ti kri ti ka el -
len sú lyo zá sa ként ar ra va ló, hogy a mû vé szet je len -
ko ri ha tá sát anél kül fe jez ze ki, hogy egy bi zo nyos
ha gyo mányt elôny ben ré sze sí te ne.”32

El kép zel he tet len a két fen ti ál lás pont, írá si me -
tó dus tár sult, egy beol vasz tott hasz ná la ta? Im ma -
nu el Kant, né met filo zó fus a reflek tá lat lan reflek -
tált ság je len sé gét tár gyal ja. Meg fo gal ma zá sa sze rint
„az íz lés egy az ésszel ana lóg gon dol ko dá si for ma,
de nem azo nos ve le. Az ér zé ki megis me ré sen ala -
pul, te hát nem az észen, de nem is a pusz tán szub -
jek tív be nyo má sok kal azo nos. Olyan vá lasz tá si ké -
pes ség, mely nem igény li az ész köz re mû kö dé sét,
mert az il le tô egyén nek már ter mé sze té vé vált a vá -
lasz tás ezen mód ja. Te hát reflek tá lat lan, amennyi -
ben nem igény li az ész köz re mû kö dé sét, és reflek -
tált, amennyi ben a dön té sei ra cio ná li san iga zol ha -
tóak.”33 Hor kay Hör cher Fe renc sze rint a krit kus
azért reflek tált né zô, mert ér dek li a ket tôs ség, vagyis
hogy a mû egy szer re üze net és kö zeg. „Egy szer re
sze mé lyes érin tett sé gû és kö zös, sôt kö zös sé gi, sôt:
sze mély te len(né vált) kul tu rá lis meg nyil vá nu lás.
A kri ti kus úgy figyel, hogy ezt a ket tôs sé get en ge -
di mû kö dés be lép ni be fo ga dá sa fo lya ma tá ban.”34

Tu do má nyos sá gá val, el mé lyült sé gé vel ki szol gál, de
köz ben a sa ját tör vény sze rû sé geit, sza bá lyait kö ve -
ti, azaz nem csak ér vé nyes, de – egy sze mé lye sen
megérin tett em ber val lo má sa ként – ön ma gá ban is
helyt ál ló írás mû vet pró bál pro du kál ni.

A tex tus felépí té sé nek stra té giáin túl fon tos
szem pont a stí lus va riá ciók vizs gá la ta is. A kri ti kus
fel tár hat ja ugyan, hogy szé les kö rû és eg zakt is me -
re tek kel van fel vér tez ve, de en nek ve szé lye, hogy
ol va sói sze mé ben „köl dök né zô”, sznob elem zô vé
lesz. A tét az, hogy „ké pes-e a kri ti kus meg ke rül -
he tet len né vál ni – íté le tei nek ka rak te res sé ge és bel -
sô ko he ren ciá ja, íz lé sé nek és ér ték vi lá gá nak a kiis -
mer he tô sé ge ré vén.”35 A go rom ba ság er re jó trükk
– zö mé ben stí lus esz köz ként hasz nál ják, nem pe -
dig ôszin te felin du lás ból –, hi szen az acsar ko dó,
bal hé ked ve lô ol va só kat rend sze rint ma gá hoz szö -
ge zi. „Szel le mes, él ve ze tes kri ti kai pub li cisz ti kát
alig ha nem sok, még lé te zô új ság ol va só (por tál fo -

29 Fel föl di Lász ló hoz zá szó lá sa a Glo bál Lo kál kon fe ren cia szek ció ülé sén in Kut sze gi Csa ba – Szo bosz lai An na má ria – Varga
Sán dor Már ton (szerk.): Glo bál és Lo kál – EU tánc-szim pó zium és kon fe ren cia – Ba la ton fü red, 2011. jú nius 23–26.
http://tanck ri ti ka. hu/ima ges/sto ries/pdf/fu re di_kon fe ren ci a.pdf

30 Ká ro lyi Csa ba: Le het-e? Mit le het? Mit nem? in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kalli -
gram Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 21.

31 Vas kó Pé ter: A kri ti kus tö meg, in uo. 215.
32 Frye, North rop: Po le mi kus be ve ze tés, in Uô: A kri ti ka ana tó miá ja, Bu da pest, He li kon Kiadó 1998. 27.
33 Hor kay Hör cher Fe renc: A kri ti ka írás esz té ti ka tör té ne ti és gya kor la ti filo zófiai szem pon tú meg kö ze lí té se, in Bá rány Tibor –

Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal li gram Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 90.
34 uo. 94.
35 Ke resz te si Jó zsef: Sze rin tem a kri ti ka, in Bá rány Ti bor – Ró nai And rás (szerk.): Az ol va só lá za dá sa, Po zsony, Kal li gram

Ki a dó- Jó zsef At ti la Kör, 2008. 14.

36 Bo dans ky György: A kri ti ka, és akik nek nem kell http://www.re vi zo ron li ne. com/hu/cikk/4170/vi ta -a- kri ti ka rol -a- re vi zo -
ron-4/?la bel_id=4703&first=0

37 Vo gel, Ma ria: El né zô tôl az el né mu lóig – hol vagy, tánc kri ti ka? Ford. Szán tó Ju dit 3. http://tanck ri ti ka. hu/ima ges/sto ries/Ima -
ges/2012/szep tem ber/09_25/tanck ri ti ka_kri ti ka ja.pdf

38 Ju hász Dó ra: Tánc dra ma turg-ti po ló gia, Tánc tu do má nyi Köz le mé nyek, 2010/1. II. évf./1. 40.
39 vagy me di á tor nak > me di a tio, -o nis F (lat.) = köz ve tí tés. A jog tu do mány ban is míg az ügy véd ügy fe lé nek alap ve tôen jo gi kép -

vi se le tét lát ja el – ért ve ez alatt mind a pe res, mind az egyéb ügye ket (pl. cég el já rás ban va ló kép vi se let, jo gi ta nács adás, szerzô -
dé sek szer kesz té se) és min den képp ügy fe lé nek ér de ké ben jár el –, ad dig a me di á tor a két konflik tus ban lé vô fél tôl füg get len,
pár tat lan har ma dik sze mély, aki nem jo gi megol dás ra, ha nem mind két fél nek ked ve zô egyez ség lét re ho za ta lá ra tö rek szik.

40 Den by, Ed win: Forum on func ti ons of dan ce cri ti cism, in Uô: Loo king at the Dan ce, New York, Cur tis Books, 1968. 245.
41 Vö. Bog da nov Edit: Szük ség van-e a kri ti ká ra http://www.re vi zo ron li ne. com/hu/cikk/4150/vi ta -a- kri ti ka rol -a- re vi zo ron/?la -

bel_id=4703&first=0
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már nem zár kóz hat el. „…min den kor ban és kul -
tú rá ban lé te zik egy olyan el vá rá sok ból, sza bá lyok -
ból, ideo ló giák ból, cé lok ból tár sa dal mi lag meg ha -
tá ro zott szín há zi pa ra dig ma, amely ki je lö li az adott
kor ban azt a spe cifikus ke re tet, ame lyen be lül bi -
zo nyos je len sé ge ket az em be rek szín ház nak hív -
nak és szín ház ként is mer nek el,”47 de ez ma azt kell
je lent se, hogy a né zô ne a vá la szo kat, ha nem az
esélyt kap ja meg ar ra, hogy be le szól has son a sor -
sát érin tô fon tos kér dé sek be. Nem a jö vô ideá lis
kö zön sé gé nek ki ne ve lé sé re feles kü dô, ha nem a tár -
sa dal mi vál to zá so kat cél zó szín ház ez.

Ha bár a beava tó szín há zi elôadá sok és a TIE pro -
duk ciók cél kö zön sé ge a fiata lok, a ser dü lôk –
ugyanis „en nek a ko rosz tály nak nincs szük sé ge pa -
ra dig ma vál tás ra ah hoz, hogy el fo gad ja; a szín ház
egy élô kom mu ni ká ciós for ma, ôk még kel lôen nyi -
tot tak ar ra, hogy el fo gad ják, a szín ház ban gon dol -
kod ni, ta nul ni és al kot ni le het”48 –, még sem sza -
bad na csak rá juk kor lá toz ni a beava tást, ha nem pat -
ro nál ni kell az idô seb be ket is. A fel nôt tek már ész -
re ve szik a szí nész és sze re pe köz ti eset le ges
in kon gru en ci át, a ha mis, ki mun kált gesz tu so kat és
in to ná ció kat, a di rekt tér közs za bá lyo zá si je gye ket
(a per for me rek a kon cen vi ók sze rint nem ta kar ják
ki egy mást, min dig be fe lé for dul nak stb.), a hét -
köz na pok hoz ké pest túlára dó szö ve get. Ôk sok kal
gya nak vób bak, ke vés bé en ged nek az il lú zió nak; az
ér zé ki és ér tel mi ész le lé sük köz ti áram kö rök gye -
rek ko ruk hoz ké pest már sé rül tek, így sze rin tem
szá muk ra a lec tu re- per for man ce mû fa ja le het ne a
megol dás. Ez a gye re kek nek szó ló elôadá sok hoz
ké pest nem az él mény nyúj tás, ha nem az ana li zál -
ha tó ság, a „min den ki szá má ra elér he tô egy rend -
szer a mû ben” gon do lat fe lôl kö ze lít, pél dául tán -
co lás köz ben ma gát a tán cot elem zik. Ga brie le Klein
sze rint a kri ti kát nem sza bad és nem is le het az ítél -
ke zés re re du kál ni, hi szen sok kal in kább a mun ka
olyan mód ja, amely más, újon na ni ta pasz ta la to kat
tesz elér he tô vé. „A kri ti ku si gya kor lat olyan pra xis,
amely mö gé néz a me zôt lét re ho zó kons ti tú ciós el -
vek nek és gon do la ti alak za tok nak. Meg kér dô je le -

zi a me zô ben lét re jött tu dást, és meg nyit ja az in -
teg rá ló, il let ve ki re kesz tô gya kor la tok szem pont já -
ból re le váns me cha niz mu so kat. Te hát min dig (…)
a ha tár meg ta pasz ta lá sá nak gya kor la ta.”49 Ahogy a
20. szá zad ban a tánc tör té net ben is meg tört a test
és az el me bi na ri tá sa, úgy el mé let és gya kor lat sze -
pa rált vi szo nya is hal vá nyul ni kez dett. Mos tan ra
egy egy re koc ká za to sabb gya kor lat van kiala ku ló -
ban, amely „meg pró bál »az in téz mé nyi kény szer -
bôl mû vé szi tel je sít ményt ko vá csol ni«, és kí sér le -
tet tesz a »gya kor la ti teo re ti ku sok« olyan szub jek -
tum for mái nak a lét re ho zá sá ra, ame lyek ké pe sek
disszen zust te rem te ni.”50 Fo u cault a gon dol ko dás
pre misszá já nak, a vi ta és el lenál lás esz kö zé nek, a
reflek tá lat lan elé ge det len ség mû vé sze té nek ne ve zi,
ami konf ron tá ciót, konflik tust szül, ezál tal pe dig
„des ta bi li zál ja, ir ri tál ja és fel-fel for dít ja a fennál ló
ren det.”51 A tánc el mé let gya kor la ti le csa pó dá sa le -
het ne a kri ti ka, pél dául olyan meg moz du lá sok kal
szö vet kez ve, mint a lec tu re- per for man ce -ok: Jé rô -
me Bel: Vé ro ni que Do is ne au (2004) cí mû kon cep -
tu á lis tánc elôadá sa a tánc ról gon dol ko dik a tánc
ke re tein be lül, azaz egy szer re be ve zet a ba lett me -
to di ká já ba, il let ve an nak hie rar chi kus vi lá gá ba,
ugyanak kor köz ben mégis megél jük a pro duk ciót
és a le szá za lé kolt, ko ráb ban Nu re jev vel és Cun -
ning ham mel dol go zó tán cos nô ke se rû sé gét. De -
konst ruk ció és em pá tia kel tés egy szer re, hi szen a
vizs gált tárgy én ma gam va gyok, vagy amit te szek
– teo re ti kus és per for mer eggyé vá lik. (To vább hí -
res kép vi se lôk még Chris Bur den, Yvon ne Ra i ner,
Ro bert Mor ris, Ro bert Smith son és Jo seph Beu ys.)52

Szin tén el mé let és gya kor lat ha tá rán egyen sú -
lyo zik a (tánc)dra ma turg is. Bet ti na Milz meg kü -
lön böz tet öt tí pust, így (1) a ku ta tót, (2) a for dí tót,
(3) a kül sô sze met, (4) a vi zi o ná ri ust és (5) a minde -
nest.53 Sor ba vé ve ez annyit tesz, hogy a (tánc)dra -
ma turg felada ta le het az (elô ké szí tô vagy fo lya mat
köz ben táp lá ló-ins pi rá ló) anyag gyûj tés, (a re-p re -
zen tá ci ós for dí tás he lyett) a ma gá tól ér te tô dô ké -
pek de konst ru á lá sa, „naiv és kí vül ál ló” megfigyelô -
ként az új le he tô sé gek fel tér ké pe zé se, de akár a
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kér dés, hogy ér de mes-e, va la mint le het-e ennyi re
frag men tál ni a szak te rü le te ket. Mint a ko ráb bi fe -
je ze tek ben már tag lal tam, a di ver zív tu dás és nyi -
tott sze mé lyi ség ele men tá ris igény a tánc kri ti kus
fe lé, így a fel so rolt ága za tok jel lem vo ná sai op ti má -
li san mind-mind meg je len nek (legalább érin tô le -
ge sen) egyet len re cen zió ban.

A beava tó szín ház „beava tás” szava ar ra en ged
kö vet kez tet ni, hogy va la mi kor tör tént egy „ki sza -
ka dás”, hi szen az ôsi, má gi kus kul tú rák nak még
szer ves, min den ki szá má ra hoz zá fér he tô ré sze volt
a szer tar tá sos jel le gû „szín ház” (a kü lön fé le va dász -
je le ne tek elô- és új ra ját szá sa, a fel nôt té vá lá si rí tu -
sok stb.) Ak kor még a szín ház nem ki-, ha nem be -
kap cso ló dást je len tett. En nek a tö rés nek az ide jét
a 14–15. szá zad ra po zi cio nál nám, ami kor már nem
csak pa pok és mes ter em be rek sze re pel tek, ha nem
az ún. io cu la to rok, vagyis ván dor ko mé diá sok cé -
hé vel lét re jött a szí né szi hi va tás: egy, a szak má val
el mé lyül tebb szin ten fog lal ko zó ré teg.42 A bo hó -
cok, mu tat vá nyo sok, éne ke sek mind kép zet tek vol -
tak, min dig a he lyi kö zön ség igé nyeit fel mér ve ala -
kí tot ták mû sor rend jü ket. Innentôl két tá bor ra sza -
kad tak a szín ház sze re tôk: a hoz záér tôk re és a lai -
ku sok ra. Ké sôbb a szak ma is to vább osz lott egy
ama tôr és egy pro fesszio ná lis rész re, va la mint a mû -
vé szet ér tés mód szer ta nát aka dé mi kus ke re tek kö -
zé szo rí tot ták, így ért he tô a felis me rés, mi sze rint a
naiv né zô ket fel kell ka rol ni. Tá mo gat ni kell ôket
a szín ház össze tett jel rend sze ré nek de kó do lá sá ban
és a dra ma ti kus szi tuá ciók va lós hely ze tek re, prob -
lé mák ra va ló átül te té sé ben – mindezt a di dak szis
el ke rü lé sé vel, a rész vé te li de mok rá cia „min den ki
vé le mé nye ér vé nyes” el vei sze rint.

2008 no vem be ré ben, a Bu da pest Ôszi Fesz ti vál
ke re tein be lül szer vez tek egy kon fe ren ciát a beava -
tó szín ház funk ció já nak és szük sé ges sé gé nek kap -
csán, ahol a leg fôbb fel me rü lô kér dés az volt, hogy

„a beava tás nak a mû vé szet tel va ló ta lál ko zást vagy
a be fo ga dás elô se gí té sét kell-e elô tér be he lyez nie.”43

Tág ér te lem ben a di lem ma az, hogy csu pán szín -
ház ér tés re vagy egye ne sen vi lág ér tés re akar nak „ne -
vel ni”, a mû vé sze tet kí ván ják ér tel mez ni vagy min -
dent a mû vé sze ten ke resz tül. Hon ti György sze rint
a beava tó szín ház két lé nye ge az, hogy az össze füg -
gé sek re hív ja fel a figyel met (de úgy, hogy a kö zön -
ség jöj jön rá a tör vény sze rû sé gek re), il let ve a szín -
há zi jel zé sek re va ló fel ké szí tés.44 Eh hez ké pest a
TIE (The at re in Edu ca ti on, azaz szín há zi ne ve lés)45

tár su la tok cél ki tû zé se sem túl zot tan el té rô, hi szen
pél dául a Ká va Kul tu rá lis Mû hely nél és a Ke re kasz -
tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont nál alap ve tés az, hogy
a diá kok rá jöj je nek, ôk is al ko tói le het nek az ôket
kö rül ve vô vi lág nak, hogy „ak tív rész vé te len ke resz -
tül ta nul ja nak a tár sa dal mi fe le lôs ség vál la lás ról,”46

hogy egyes hely ze tek re kü lön bö zô pers pek tí vák -
ból kell rá néz ni, hogy a pár be széd sze re pe kiemel -
ten fon tos a kö zös sé gi lé te zés ben, va la mint hogy a
ki fe je zés (teát rá lis) esz kö zei nek hasz ná la tá ban le -
het sé ges fej lôd ni. A szí nész-ta ná rok és a diá kok itt
min dig kö zö sen dol goz nak fel egy ese tet kü lön fé -
le dra ma ti kus esz kö zök (je le ne tek imp ro vi zá lá sa,
új ra ját szá sa és elem zé se, reflexi ók szer kesz tett elô -
hí vá sa, a sze rep ben zaj ló meg be szé lés stb.) se gít sé -
gé vel. A két struk tú rá ban egy lé nye gi kü lönb ség
mu tat ha tó fel: (akár egy, akár több lép csôs, vagyis
elô ké szí tô/le ve ze tô fog lal ko zást is ma gá ba fog la ló)
beava tó szín há zi prog ra mo kat már kész elôadá sok -
hoz szok tak utó szer vez ni, míg a szín há zi ne ve lé si
prog ra mok részt ve vôi egy olyan for ma ke re sé sé re
vál lal koz nak, ami egy kö zös mû vé szi fel fe de zô utat
je lent, ahol nincs sen ki nek több let ta pasz ta la ta, elô -
ze tes tu dá sa a tár gyalt té ma kap csán, ha nem min -
den kö zö sen dôl el. A TIE- for ma nagy ban ha son -
lít az in terak tív, „kí sér le ti szín há zi” elôadá sok hoz,
ugyanis mind azt kép vi se lik, hogy a szín ház ma

42 Az an tik vi tás ban a gö rö gök is el kü lö ní tet ték, és kü lön fé le ki vált sá gok kal il let ték a szí né sze ket, ugyanak kor eb be a sze -
rep kör be nem tu dás szint sze rin ti ros tá lás nyo mán, ha nem el sô sor ban va gyo ni ala pon le he tett be ke rül ni, il let ve jó ideig
a drá mák szer zô je volt egy ben a ren de zô és a fô sze rep lô is.

43 Sz. De me Lász ló: Misz té rium a gya kor lat ban http://szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar tic le&id=35008:
misz te ri um -a- gya kor lat ban&ca tid=25:2008-de cem ber&Ite mid=7

44 Vö. Hon ti György: Mi is az a beava tó szín ház? Drá ma pe da gó giai Ma ga zin, 21. sz. 2001. http://le tol tes.d ra ma. hu/DPM/2001-
2010/2001.1.pdf

45 Az 1960-as évek Ang liá já ban (Co vent ry, Bel gra de Co.), a szín ház és a ne ve lés kö zös „mást aka rá sa” ré vén lét re jött for -
ma, mely ben a szí nész-ta ná rok és a diá kok kö zö sen dol goz nak fel egy (több nyi re mo rá lis té má jú) ese tet dra ma ti kus esz -
kö zök se gít sé gé vel. (Ka po si Lász ló (szerk.): Szín ház és drá ma a ta ní tás ban – TIE The at re in Edu ca ti on, Szín há zi fü ze tek VI -
I I., Bu da pest, Ke re kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont, Ma gyar Drá ma pe da gó giai Tár sa ság, Mar czi bá nyi Té ri Mû ve lô dé si
Köz pont, 1995.)

46 http://www.ke re kasz tal szin haz. hu/mun kank_cel jai

47 Ro man ko vics Edit: A Részt ve vô Szín há za http://www.ka va szin haz. hu/files/sta tic/a_reszt ve vo_szin ha za rol.pdf
48 uo.
49 Klein, Ga brie le: A tánc el mé let mint a kri ti ka gya kor la ta, in Czi rák Ádám (szerk.): Kor társ tánc el mé le tek, Bu da pest, Ki já -

rat, 2013, 207.
50 uo. 220.
51 uo. 220.
52 Vö. Mil der, Pat ri cia: Te a ching as Art http://www.mitp ress jo ur nals .org/doi/pdfplus/10.1162/PAJJ_a_00019
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137

eg zakt sá ga miatt egy ön te tû sé get is hor doz – ami
eb ben az eset ben már-már a ret te gett ju dí ciu -
mok hoz ha son lít ja.
3. Az ér te ke zés nek nin cse nek ki tün te tett re fe ren cia -
pont jai. A társ mû vé sze te ken és a filo zófián ke -
resz tü li ma gya rá zat egyen ran gú le het az anek -
do tá zás sal, a kom mersz kul tú ra, a köz na pi cse -
lek vé sek (pl. víz ve ze ték-sze re lés) beeme lé sé vel.
Min den ki a sa ját tar so lyá ban lé vôk höz vi szonyít,
így mond juk a Ju ras sic Par kon ke resz tü li össze -
ha son lí tás nem alan ta sabb Hei deg ger nél – téglá -
ból és arany ból is le het há zat épí te ni, a cél szen -
te sít min den meg kö ze lí tést. (Fel me rül het a kér -
dés az ol va só ban, hogy ak kor én miért pont az
alább fel so rolt szak iro dal mak ra, miért a filozófiá -
ból át vett ka te gó riák ra tá masz ko dom. Egysze rû:
ez az én hát tér tu dá som, én eb bôl tu dok gaz dál -
kod ni, de et tôl ez még ko ránt sem pro minens út.)
4. Az ér te ke zés szól hat a mû vé sze ti pro duk tum ról,
va la mint an nak kap csán is. Be le sod ród ha tunk
olyan ál ta lá nos kér dé sek be is, mint hogy a mû -
al ko tás mû vé szet-e, hogy a mû vész ál ta li ké szí -
tés miatt lesz az zá vagy más ok ból, hogy egy da -
rab, amit so sem mu tat nak be, le het-e mû al ko -
tás, hogy a Lear ki rály miért re le ván san mû vé -
sze ti pro duk tum, hogy a tánc már ön ma gá ban
mû vé szet vagy csak egy elôadás ba ágyaz va lesz
az zá stb.57 Mindemel lett el ka nya rod ha tunk az
ak tu ál po li ti ka, a köz er kölcs, a pszi cho ló gia, az
ok ta tás ügy és más szá mos olyan to pik fe lé is,
ami ken a mor fon dí ro zást alá tá masz tot tan a lá -
tott elôadás vál tot ta ki. Az in ten zív (élô vagy on -
li ne) be szél ge tés lét re jöt te, ami ok vet le nül fon
tos, de azon túl a tár gya már kép lé keny.
5. Az ér te ke zés el sô sor ban azok nak szól, akik lát -
ták az adott elôadást. Pon to sí tok: tá mo ga tó- vagy
el len vé le mé nyük kel azok tud ják ka ta li zál ni a

dis kur zust, akik megél ték az elôadást, míg a
leen dô né zô aka ra tán kí vül is egy faj ta naiv passzi -
 vi tást hor doz (pl. az ol va sás kor), avagy hoz a
pro duk ció ról be szél ge tôk kö ze gé be.
6. Ha nem jött lét re ta lál ko zás a mû és az ér te kezô
vi lá ga kö zött, nem ké szül ró la ér te ke zés. Egy mû
tu do má sul nem vé te le, né ma ság ban ha gyá sa
nagy átok: sej te ti, hogy a mû sem emo cio ná lis,
sem szel le mi ki hí vást nem je len tett né zô jé nek és
nem tar tal ma zott to vább gör get he tô teó riá kat.
Nem volt ak ció, így nincs re -ak ció sem. Nem
azon fé le lem lep le zé sé re buz dí tom az ér tekezôket,
hogy vé le mé nyük ben, ér ték íté le tük ben té ved ni
le het – nem, ez ál lás fog la lás. Azok nak, akik nem
lát ták az elôadást, csu pán ez szol gál ne ga tív kriti -
ka ként, in tô je lül: nem ér de mes je gyet vál ta ni rá.

Hol le het meg fe le lô fó ru mot ta lál ni vagy te rem te -
ni? Ahogy az el sô fe je zet ben már szó esett ró la, az
in ter net szá mot te vô le he tô ség gel szol gál, így ja val -
lom egy olyan we bol dal, blog kiala kí tá sát, aho va
az írá sok egy sze rû ki füg gesz té sén túl fo tók, vi deók,
hang zó anya gok mind fel ke rül het nek, a lá to ga tók
pe dig mik ro-kri ti ka ként kom men tál hat ják ôket.
Úgy gon do lom, hogy egy egyez mé nyes sé gen ala -
pu ló, öt-hat ta gú csa pat len ne er re a legal kal ma -
sabb, akik mind szem elôtt tart ják a fen tebb fel so -
rolt ki kö té se ket, ezen felül vi szont sza bad ke zet ad -
nak egy más nak a pub li ká lás hoz,58 to váb bá ve tés -
for gó- sze rû en kö zü lük min den hé ten egy fô
ügye le tes szer kesz tô ként mû köd ne, és a kül sô em -
be rek tôl beér ke zô for rá so kat ke zel né – azaz mégis
vég te len szá mú ma rad na a reflek tá ló kol lek tí va. Bi -
za ko dá som sze rint mindezek nyo mán a kri ti ku sok
mo rá lis fe le lôs ség vál la lá sá nak góc pont ja a tár sa da -
lom ka ta li zá lá sa és a ré te gek köz ti sza ka dás men te -
sí tés le het ne.
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házi  gaz da ság, a me ne dzser ke dés, a ku rá tor ság54 is.
Ez a feladat kör-fel so ro lás fe let tébb ro kon az zal,
amit a drá ma pe da gó gu sok pró bál nak a diá kok ba
plán tál ni egy TIE -e lô a dás so rán. Az el várt tel jes ak -
ti vi tás min den köz re mû kö dô nek sa ját gyer me ké vé
te szi a ké szü lô mû vet, kö zös üggyé eme li azt, ami
a ha gyo má nyos kô szín há zi leosz tás ban megosz tott
fe le lôs ség: a lát vány ter ve zô a dísz le tért, a szí nész a
já té káért, a dra ma turg a szö ve gért ke zes ke dik.

Ész lel he tô te hát, hogy mind a négy-öt eset ben
„az el kö te le zett ség okán a sok ré tû ség a mû -e gész -
nek ren del alá min dent,”55 azon túl pe dig a mû elér -
he tô sé gé nek. A né zôt a sa ját ér de ké ben igye kez nek
ki vet ni meg szo kott ké nyel mi po zí ció já ból; e sze -
rep kö rök le gi tim funk ció ja, hogy a mû rôl va ló dis -
kur zus meg te rem té sén mun kál kod ja nak – ez a dis -
kur zus pe dig tör tén het az elôadás köz ben és után
is. Eh hez mér ten a drá ma pe da gó gus és a lec tu re-
 per for mer a fo lya mat köz ben, a beava tó szín há zi
mo de rá tor és a kri ti kus a be mu ta tó után kom mu -
ni kál a be fo ga dók kal – míg a tánc dra ma turg, ha
úgy vesszük, elô ze te sen pró bál a be fo lyá sá val él ni.
Más kor ka ma toz tat ják a kom pe ten ciái kat, de mi -
vel tö rek vé seik azo no sak, nem gon do lom, hogy át -
jár ha tat lan árok len ne köz tük.

E szín há zi profilok (ed di gi) gyér el ter je dé se (Ma -
gyaror szá gon) tény, de eb bôl nem fel tét le nül kell
kö vet kez tet ni nép sze rût len sé gük re. Mun sin ger és
Kes sen pszi cho ló gu sok úgy vé le ked nek, hogy „az
em be rek az olyan in ge re ket ked ve lik, „ame lyek a
megis me rés so rán fel lé pô bi zony ta lan ság le gyô zé -
sé nek a ha tá rán, il let ve eh hez kö zel van nak.”56 A
disz har mó nia elô hív(hat)ja az egyén rend te rem tô
ké pes sé gét, majd si ker él mé nye elôidéz he ti a vá -
gyott ka tar zist, a meg tisz tu lás él mé nyét. Nem egy
fiktív figu ra élet lá tá sát és prob lé ma ke ze lé si stra té -
giáit akar ja majd a né zô ci vil hely ze tei be át plán -
tálni, ha nem a sa ját bô rén meg ta pasz tal ta kat sze -
retné rep ro du kál ni.

Vé ge ze tül a kri ti kus (ko ráb biak sze rint fel vá zolt)
komp lex sze re pé nek és köz ve tí tô funk ció já nak gya -
kor la ti meg va ló sí tá sá ról írok, összeál lít va egy dog -
ma-, il let ve szem pont lis tát, ha tet szik sze mé lyes
dek la rá tu mot. Két fô as pek tu sa: a pub li ká lan dó

anya go kat for mai lag a reflexi ós funk ció fog ná össze,
nem pe dig stí lus vagy mû faj; il let ve ezek meg je len -
te té sé re jel le gé ben egy dia ló gus ra sar kal ló, cif ra, de
kon cep ció zus agg re gá tor felületet kép ze lek el.
E sze rint a kri ti ka (sôt az írás ma ga) az elôadás ról
ké szü lô ér te ke zés cso kor egyet len tag ja, egyet len
megol dá sa csu pán. Míg a kri ti ku sok hoz az ítész fo -
gal ma kö tô dik, én egy faj ta me di á tor, il let ve pász -
tor at ti tûd mel lett ál lok ki, ezál tal szá mom ra az ér -
te ke zô (vagy in terp re tá ló, dis kur zust ge ne rá ló) sze -
mély tôl sem az is ko lá zott ság, ha nem a vé le mé nyé -
nek megala po zá sá ra va ló haj lam az el várt – a
hoz záér tô ség kü lön ben sem me het a hoz zá fér he tô -
ség ro vá sá ra. Ez sok ri zi kós le he tô sé get nyit meg,
amit a fe lü let, il let ve az azt felügye lô, üze mel te tô
stáb tud kor dá ban tar ta ni.

1. Az ér te ke zé sek for má ja tet szô le ges. Kol lek tív vi -
tát egy él ces, klasszi kus ér te lem ben vett írott kri -
ti ka is ki rob bant hat, de több (fe les le ges) em be -
ri fe szült sé get és ke ve sebb ré buszt rejt, mint ha
vers, fest mény vagy ma te ma ti kai függ vény for -
má já ban tol má csol nánk az elôadás ál tal in du -
kált esz me fut ta tá sain kat, avagy eset leg egy
együt tes bra in stor min gra in vi tá ló kö zön ség ta -
lál ko zót szer vez nénk. Cél sze rû min den ki nek ah -
hoz a nyelv hez, avagy ki fe je zé si for má hoz nyúl -
nia, amin ke resz tül leg tisz táb ban tud ja de no tál -
ni a lá tot ta kat. (Beava tók után a gye re kek kel a
lá tot ta kat gyak ran le raj zol tat ják – a kreá ciók ból
ha mar ki de rül, ki re vagy mi re szen tel ték a leg -
na gyobb figyel met, hol csú szott meg a szto ri egy
szá la stb.) Ter mé sze te sen egy rö vid, kiegé szí tô
ma gya rá zat, hasz ná la ti uta sí tás min den ilyen
megol dás ese té ben el kép zel he tô mel lék let ként.
2. Az ér te ke zés sti lisz ti kai lag el sô sor ban nem ál lí -
tó, ha nem kér de zô. Nem a meg nem ér tett mo -
men tu mok „kár té rí té si hi va ta la”, il let ve nem fel -
tét le nül konf ron tál a né zô vel, ha nem in kább
olyan fel ve té sek nek en ged te ret, ame lyek az ön -
vizs gá lat ra, önész le lés re ad nak le he tô sé get. Ez
ki vált képp fon tos az írá sos ér te ke zé sek nél, hi -
szen a nyelv, mint jel rend szer a legál ta lá no sabb
kom mu ni ká ciós esz kö zünk és funk cio na li tá sa,

54 cu ro, cu ra re, -a vi, -a tum (lat.) = gon dos ko dik
55 Ju hász Dó ra: Tánc dra ma turg-ti po ló gia, Tánc tu do má nyi Köz le mé nyek, 2010/1. II. évf./1. 43.
56 Child, Ir vin L.: A mû vé szi él mény ha tá sa, in Ha lász Lász ló (szerk.): Mû vé szet pszi cho ló gia, Bu da pest, Gon do lat Kiadó,

1983. 470.
57 Vö. Red fern, Betty: What is art? in Car ter, Ale xand ra (ed.): The Ro ut led ge Dan ce Stu dies Re a der, Lon don- New York, Ro -

ut led ge, 1998. 125–134.
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