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Fővárosi kritika - vidéki színházak

Mit írtak egy debreceni évadról a budapesti lapok?

A vidéki színésznek sajátos kapcsolata van a kritikával. És különösen sajátos a fővárosi
kritikával. A fővárosi színész napról napra új és sokrétű feladattal találkozik, munkája, élete
több csatornán jut el a sajtó közvetítésével a közönséghez, az anyagi és erkölcsi megbecsülést
többfelől kapja. A vidéki színész viszont eljátszik egy szerepet egy darabban, aztán hónapokig
annak visszhangját várja, lesi, mert ez a visszhang ad számára ösztönzést, erőt. A fővárosi
színész sok mindenre várhat visszhangot, s ha bírálják is, a feladatok nagyobbak, biztatóbbak,
megtartóbbak.

És a vidéki színész számára elsősorban a fővárosi visszhang a mérvadó. Sőt, nem egy
esetben a vidéki színház számára is. Ha közepes előadásról a helyi lap megírja, hogy közepes, s
ugyanarról a produkcióról a fővárosi lap langyos jóindulattal általánosságokat mond, a színház
ezt fogadja el inkább, s a tekintélyre hivatkozik. De hiába dicsér a helyi lap kritikusa, féloldalas
zengedelem sem veheti fel a versenyt a színész tudatában a fővárosi lapok - akár-milyen
sablonos - dicsérgető félmondatával.

Oka van persze ennek is. Művészeti és színházi életünk annyira Budapest-centrikus, hogy a
vidéki színész számára a fővárosi lap dicsérete mindent jelenthet, rádiót, filmet, szinkront,
tévét, esetleg budapesti szerződési ajánlatot. Hiszen mindenki a fővárosban él, akin ez múlik, s
ők nyilván nem a megyei lapokat olvassák.

De a színházi produkciók fővárosi visszhangja nemcsak a színház számára fontos. A közön-
ség számára is. Kivételesen Debrecenben a megyei lap olvasottsága ugyan jóval felülmúlja
egy-egy fővárosi lap olvasottságát, de a helyzet még itt is az, hogy egy fővárosi lap által meg-
dicsért produkció nagyobb érdeklődést vált ki.

Mindez - s számtalan más tényező is - indokolja, hogy a fővárosi kritika és a vidéki szín-ház
kapcsolatát valamilyen aspektusból vitatni, elemezni kezdjük. Kiindulásnak én azt választottam,
milyen volt a Debreceni Csokonai Színház 1968/69-es évadának visszhangja a köz-ponti
lapokban 1969. május 18-ig, s néhány általánosíthatónak tűnő következtetést e vissz-hang
elemzése alapján szeretnék levonni.

Maguk a tények (átvizsgált lapok): Élet és Irodalom; Film Színház Muzsika; Népszabadság;
Magyar Nemzet; Népszava; Magyar Hírlap; Színház.



Anna-ünnep. Erről a bemutatóról írtak legtöbbet. Egyedül a Magyar Nemzetben nem talál-
tam kritikát. Terjedelemben is: csaknem ötszáz nyomtatott sor jelent meg a hét lapban Molnár
Géza művéről. A dráma nyilvánvalóan nem kiemelkedő alkotás, a produkció sem nő túl
jelentősen a jó átlagszínvonalon. Mi magyarázza a fokozott érdeklődést? Az, hogy mai magyar
szerző új drámájáról, ősbemutatóról volt szó.

MacBird. Kritikai visszhangja még mindig tisztességes. Ha Gábor Istvánnak a Színházban
megjelent általánosabb tartalmú jegyzeteit nem számítom is, három kritika jelent meg,
csaknem 500 sor terjedelemben. A méltatások itt is elsősorban a drámát, a művet elemzik,
kevesebb szó esik a rendkívül izgalmas színházi produkcióról.
- A Csokonai Színház e két produkciója váltott ki igazán sajtóvisszhangot ebben az évadban. A
többi előadás visszhangja a következő:

Két írás jelent meg a Lear király előadásáról.
Egy kritika jelent meg a következő produkciókról: Bánk bán, Az első 36 óra, Ármány és

szerelem, János vitéz. (Szükséges itt megjegyezni, hogy a Bánk bán, a János vitéz és Az első
36 óra a Film Színház Muzsika utolsó előtti oldalán, majdnem a hírek között kapott csupán
néhány sort, s ez visszhangnak alig tekinthető.)

Nem jelent meg kritika a következő produkciókról: Három a kislány, Krisztina és a mama,
Furcsa pár, Marica grófnő, Ne szóljatok bele, A kegyenc.

Mindezek persze szürke és száraz tények, elemzésük azonban mutat néhány érdekes sajá-
tosságot.

Szeretném előrebocsátani, hogy a következőkben nem kívánok foglalkozni a kritikai vissz-
hang vitathatatlan értékeivel, az egyes kritikák minőségével, nem az a feladat, hogy a kritiká-
kat méltassuk, dicsérjük. Általában a kritikákra az a jellemző, ami színházkritikánkat fővárosi
produkciókról írva is jellemzi: árnyalt fogalmazások, gazdag műveltséganyag, jóindulat stb.
Külön kiemelendőnek Gábor István kritikáit tartom a Magyar Nemzetben és a Népszabad-
ságban M.G.P.-nek a MacBirdről írott színházközpontú kritikáját.

Inkább a problémákról, igényekről, arról kell beszélni: mi hiányzik a kritikákból együtt,
összességükben, s mi van bennük olyasmi, amit nem sajnálnék, ha hiányozna. Ha a problé-
mákra választ akarunk keresni, meg is kell fogalmazni őket.

Esetlegesség

A fővárosi sajtó - beleértve a sokáig egyetlen színházi sajtóterméket, a Film Színház
Muzsikát is - nem kíséri rendszeresen figyelemmel a vidéki színházi élet eseményeit. Nem
állandó figyelői, elemzői a vidéki színházak munkájának, szinte kizárólag a komoly drámák
ősbemutatói érdeklik a fővárosi kritikát. Kuriózumokat keresnek, nem a rendszeres munkára
figyelnek. Ezt különben nemcsak az mutatja, hogy mely darabok nem kaptak visszhangot a
debreceni évad előadásaiból, hanem az is, hogy a kritikák megjelenésének időbeli szóródása is
nagyarányú, későn figyelnek fel érdekes produkciókra - akkor is inkább csak a drámára -,
amikor már a hír hordott belőle valamit arrafelé. Ez az esetlegesség aztán következményeiben
veszélyes, elszakadnak egymástól az egyes produkciók, a ritka vendégség akadályozza az
áttekintést. Az csak érthető lenne, ha mondjuk az Élet és Irodalom Debrecenből csupán a mai
magyar drámák bemutatására figyel fel, ez tartozna igazán a profiljába. De más szín-házak
esetében nem így minősít, s mai magyar drámák előadására sem figyel fel minden esetben.
Illyés Gyula A kegyence kiemelkedő rangú előadásban került színre Debrecenben, s nem volt
egyetlen lap sem - tudomásom szerint a Tükör kivételével -, amelyik reagált volna rá. Ha azt
éreznénk, hogy az egyes lapok saját profiljuknak megfelelően válogatják ki a röviden
méltatandó vagy elemzésre ítélt bemutatókat, akkor az esetlegesség vádja fel sem merülne. De
ilyen törekvést nem vagy alig látunk.



Irodalomcentrikus szemlélet

Az esetlegesség szinte-szinte következménye annak a helyzetnek, hogy színházi kritikánkat
nem elsősorban a „hogyan" érdekli a színházi produkcióból, hanem a „mi". Nem az előadás,
hanem a dráma. Ez a magyarázata annak, hogy egy közepes magyar dráma mint az Anna-ünnep
akkora sajtóvisszhangot kapott (de hozhatnék példának a művek értékeit tekintve még
gyengébb ünnepi bemutatókat más színházakból is), ez a magyarázata részben a MacBirdre
irányuló figyelemnek. Máshol már játszott darab azért nem érdekli a fővárosi lapokat, mert az
első bemutató alkalmával a darabról elmondták véleményüket, a színházi megvalósítás erényei,
hibái nem jelentenek témát. Sajnos még színházi hetilapunknak sem.

Bizonyítani tudom ezt olyan egyszerű ténnyel is, mint egyes kritikákon belül a drámára és az
előadásra fordított sorok aránya.

Íme, mutatóba az Anna-ünnep kritikái:
Magyar Hírlap: 53 sor, szinte mind a darabról, a színészeket meg sem említi.
Film Színház Muzsika - 15o sorból 100 a drámáról.
Népszabadság - 92 sornak kb. háromnegyede a drámáról.
Népszava - 97 sorból 18 az előadásról.
Élet és Irodalom - 97 sorból 26 az előadásról.
Jelenleg általában is hibája ez a színházi kritikának. A vidéki színházi beszámolók esetében

azonban ez a hiba felerősödik. Két okból. Egyrészt a fővárosi színészek, színházak munkájának
elemzésére más műfajt, formát is találnak a lapok. Másrészt általában a fővárosi bemutatókkal
lényegesen nagyobb terjedelemben foglalkoznak. Ha a vidéknek szánt kis terjedelemből ennyit
köt le a bemutató irodalmi része - sokszor elvonatkoztatva attól, hogy a mű irodalomnak is a
drámai műfajok elnevezése alá tartozik, amely színpadon kap végső formát és tartalmat -, akkor
a színészek, a színház munkájának elemzésére bizony kevés hely marad.

Pontatlanság, felületesség

Ez a gyakorlatban bonyolult formában jelentkezik.
a) Langyos semmitmondás.
Miután a kritikusnak nincs túl jó véleménye a produkcióról, de nem is akarja nagyon

megbírálni, igyekszik úgy szólni róla, hogy senki se sértődjön meg, de mindenki tudja, miről
van szó. Csak arról feledkezik el, hogy az adott színház és színész komolyan veszi szavait. Íme,
bizonyságnak néhány jelző és minősítés egyetlen kritikából: Az előadás „megbízható, korrekt",
„ápolt zenekari hangzás" tanúi vagyunk, a művész „lelkiismeretes, komoly munkájára örömmel
figyeltünk föl ezúttal is", egy másik művész a „tőle megszokott kulturáltsággal" alakította
szerepét, a harmadik „kitűnő hangbeli diszpozícióval", a negyedik „markáns vonásokkal", az
ötödik „atmoszférateremtő" volt és így tovább. Közben a kritikusnak eszébe se jut, hogy ezzel
csak árt a színháznak is, színésznek is, kritikának is.

Egyik napilapunk az Anna-ünnep rendezéséről összesen ennyit írt: „Both Béla hozzáértéssel
rendezte". Gondolom, a Nemzeti Színház igazgatójának, aki évtizedek óta rendező, s aki az
íróval szinte egyenrangú energiát fordított arra, hogy a könyvdrámát színpadképessé tegye, a
hozzáértés elismerése legalább ilyen félmondattal okvetlenül kijár.

Ebbe a kategóriába tartozik a „ha-módszer" is, amelyre ismét példát szeretnék idézni, s
ugyancsak az Anna-ünnep egyik értékeléséből, ez alkalommal az irodalmi alapanyag érté-
keléséből: „Ha még feszesebbre tudta volna vonni anyagát, ha a széles ívű történelmi kör-
képből műve nem szűkül kényszerűen kamaradrámává, ha a felvonások első képeinek hosszú
nekifutását be tudta volna ágyazni a sokkal izzóbb légkörű második képekbe, ha a színdarabot
záró dialógust mélyebben és kifejezőbben fogalmazza meg, teljesebb értékű alkotást üdvö-
zölhettünk volna."

Igen, ha a kritikus ezt a mondatot megelőzően nem bizonygatja hosszasan, milyen jó



a dráma, akkor nem gondolna az olvasó arra, hogy túlzott tekintélytiszteletből vagy bátor-
talanságból nem fogalmazta meg, hogy bizony, bizony nem remekművel van dolgunk.

Ide kell sorolnom az értékelés elkapkodott megállapításait is. A Lear királyról írott egyik
kritikában például a színészi munka értékelése meglehetősen elhamarkodottan történt, s ennek a
társulatban sem volt jó visszhangja, rossz irányzatot emelt méltatlanul magasra.

Tévedések elkerülése végett itt kell elmondani azt, hogy a vidéki színház nem egyszerűen
elismerést vár a fővárosi kritikától, hanem hozzáértő elemzést, olyan elemzést, amely egy
produkcióról szólva is távlatot, szempontot ad. A fővárosi lapok olyan lehetőséggel rendel-
keznek, hogy lényegében önálló színházi kritikusuk van, erre a vidéki lapok egyhamar nem-
igen lesznek képesek. Ezért aztán a vidéki kritika irodalom-centrikussága kényszerhelyzettel
magyarázható; a fővárosi lappal szemben az igények is nagyobbak. Elemzést, sokoldalú
elemzést, árnyaltságot várunk, nem megállapításokat, nem langyos szavakat, vállveregetést. A
vidéki színházi kultúra már néhányszor bebizonyította, hogy érdemes a komoly elemzésre.

b) Tájékozatlanság.
Előfordul ilyesmi is. Például az Anna-ünnep egyik kritikusa szó szerint ezt írta: „A darabban

sokkal több érték rejlik - ha sokszor kimunkálatlanul is -, mint ahogy az előadásból kiderül. A
színház részéről kicsit gondosabb dramaturgiai munkára s több rendezői lelemény-re lett volna
szükség a teljesebb élmény kedvéért. A vendégrendező Both Béla igyekezett híven színpadra
állítani a meglevő anyagot, de egészében a produkció alatta marad annak a túlfokozott
követelménynek, amelyet egy igényes új magyar darab színpadra állításától
megkövetelhetünk."

Igaz, a kritikusnak jogában áll saját véleménye szerint értékelni a produkciót. Csakhogy elég
lett volna elolvasni Molnár Géza drámájának a Kortársban megjelent változatát, s össze-vetni a
színpadra állított változattal, azonnal világossá vált volna a kritikus előtt az az erő-feszítés,
amelyet a rendező tett, hogy színpadképessé tegye a drámát. Ráadásul már a Kor-társ-beli
változat is műhelymunka eredménye. Ezt az író sem tagadta sohasem,, nyilatkozatában nekem
is elmondta, de a tények is ezt igazolják. A kritikus itt olyan tévedést követett el, amelyet jobb
tájékozódással elkerülhetett volna, s amely különben helyes szemléletű, alapállású írása hitelét
rontotta.

c) Túlzó követelések.
Ismét konkrétan kell egy kritikára hivatkoznom. A Népszabadságban Koltai Tamás írt egy

másik vidéki produkcióval együtt a debreceni Lear királyról. Értékelését, minősítését vitatni
nem kívánom, azt a szemléletet azonban, amely kritikájából kitűnt, igen. Magyarán mondva
színpadi plágiummal vádolta Ruszt József rendezőt, azzal, hogy Brook emlékezetes Lear-
produkcióját másolta le szinte egy az egyben Debrecenben. Ez szerinte súlyos hiba.

Nem árt tisztázni, hogy Ruszt József nem is látta az angol színház vendégjátékát, tudatos
átvételről tehát szó sem lehet. Ez azonban a kisebb probléma. Kérdés ugyanis, hogy egy vidéki
színház Lear-előadásától számonkérhet-e a kritikus egy merőben új, teljesen más, végső
megoldásra törekvő koncepciót. Ha történetesen Ruszt látja az angol előadást, s úgy ítél, hogy
az ő megoldásuk közelíti meg legjobban a dráma lényegét, s hogy ennek a meg-oldásnak
alkalmazásával tudja legjobban a debreceni közönséghez, annak szívéhez, gondolataihoz
eljuttatni Shakespeare remekét, ezért felhasználja, akkor bírálni kell? Akkor hibát köve-tett el?
Szerintem nem. A kérdés az, hogy a közönség, amely a színházban ül, megrendül-e a dráma,
Shakespeare nagyságától, ráérez-e az emberi szándékra, mondandóra, magáénak vallja-e a
drámát. Ha igen, akkor meg kell dicsérni egy fiatal rendezőt, hogy onnan kölcsönözte
megoldásait, ahol saját mondandója, a színház és a közönség számára a legjobbat találta. De
ismétlem, Ruszt nem látta az angol színházat. Bár, ha látta volna, s ha megoldásait tudatosan
átvette volna, akkor sem érhetné vád. Mert amit csinált, végeredményben az övé. Teljesen az
övé.



Részletkérdések ezek?
Lehetséges. De a színház, a színész, a közönség, esetleg a vidéki kritikus úgy olvassa a

fővárosi kritikákat, hogy azokban saját maga számára is vár valamit. S ha vitathatót talál,,
akkor részkérdésekkel is vitatkozik. Az egész ugyanis részletekből tevődik össze.

Arisztokratizmus

A fővárosi kritika - s nemcsak a vidéki színházak esetében - eleve arisztokratikus magatar-
tást tanúsít a könnyű műfaj termékei, produkciói iránt. Konkrét példa: a Krisztina és a mama,
amelyről az elmúlt évadban a debreceni bemutatók közül tán legtöbbet beszéltek - mindenki
szidta -, semmiféle kritikai elemzést, elutasítást, visszhangot nem kapott. Csak fricskát. Dehát
ez elegendő? A debreceni színház már évek óta arra törekszik, hogy a zenés vígjáték területén
is eredeti, új produkciókkal álljon elő. Ezek közül egyik így sikerül, másik úgy. Dehát ezek
figyelemmel kísérése nem feladata a fővárosi kritikának? Ki utasította el eddig érvekkel a
Krisztinát? És melyik lap írt Abai-Majláth-Kalmár Ne szóljatok bele című víg-játékáról? Igaz,
nem remekmű ez sem, de sokkal gyengébb prózai előadásokról más szín-házak esetében írtak.
Ez tehát arisztokratikus tartás a műfajjal szemben, s forrása abban keresendő, hogy ez kritikai
életünkben általában is így van. Berkesit szidjuk, de hibáit kritikában elemezni talán csak a
Népszabadság kísérelte meg. Másrészt abban, hogy a kritikusok nem ismerik eléggé a vidéki
színházak sajátosságait, s nem tudják elképzelni, milyen funkciója van az operettnek, zenés
vígjátéknak egy-egy színház életében. Íme a bizonyíték: a remek MacBird előadásaira átlagban
33-an, az Anna-ünnepre 52-en, a Lear királyra 31-en, A kegyencre 30-an váltottak jegyet a
debreceni színházi pénztárnál előadásonként. Es az ellenpéldák: Krisztina 249, Marica grófnő
202, Három a kislány 166. Folytassuk? Az arisztokratikus elhúzódás és elhallgatás még nem
változtat a tényeken. Pedig például érdekes kérdés volna, hogyan lehet ma operettet játszani.
Nem akarom népszerűsíteni színházunkat, de a My Fair Lady vagy a Bál a Savoyban előadása
vetekedett a fővárosival, s egy-két eset-ben máskor is bebizonyosodott, hogy Debrecenben
valamiféle új út keresésére törekszik a színház éppen az operetteknél. De ez visszhang nélkül
maradt, s ezért aztán a rendező is elbizonytalanodik néha. Pedig a színházi kritika nemcsak
drámakritika.

„Darabkritika"

A fővárosi kritikusok általában a vidéki színház egyes előadásait értékelik, azokat nem tud-
ják vagy nem akarják elhelyezni az adott színház munkájában vagy általában a vidéki szín-házi
életben. Egy-egy darab érdekli a kritikust, leutazik, megnézi, de annak a színház más
tendenciáival való összefüggéseit ritkán veszi észre. Alig-alig figyelt fel például a kritika a
debreceni színháznak arra a vonulatára, amely Giricz Mátyás rendezéseiben jelentkezett. Nem
hódolatra lett volna szükség, hanem figyelemre, arra, hogy lássuk: észrevettek valamit. S ha a
néha öncélú ötlethalmazt bírálják, annak éppen úgy örültünk volna, mintha a meg-felelő
pillanatban a kiteljesedést dicsérik.

Miután általában „darabkritikákat" olvashatunk a fővárosi lapokban, a fővárosi sajtó nemis
tud eleven segítséget adni a vidéki színház profiljának, helyének kialakításához. Örvendetes
ellenpélda Dévényi Róbert cikke a Színház-ban. El lehet képzelni, hogy egy kritikus egy
színházban egy év alatt minden produkciót megnéz, s nemcsak a műsortervet értékeli évad
végén - ami megint az irodalom-centrikusság egyik jele -, hanem a színházi munkát egészében
véve. Mérlegelne és értékelne.

Elképzelhető lenne, hogy más újságműfajokban is megjelenjenek a vidéki színészek. Dégi
István alig került fel Pestre, egyszeriben kapott néhány önálló oldalt a Film Színház Muzsiká-
ban, csakúgy, mint korábban Sinkó László. Egyik sem volt rosszabb színész Debrecenben,
mégis, amíg itt voltak, alig-alig kaptak néhány sort. Portrék, A hét művésze sorozat miért nem
tekint vidékre? Csak Budapesten vannak kiemelkedő alakítások?



Egyáltalán, fogalmazzuk így: az a baj, hogy a vidéki színházak a fővárosi sajtót egy-egy ott
bemutatott dráma erejéig érdeklik, és csak a kritika, a recenzió műfaján belül. (Kivétel talán a
Népszava egy-két írása.) Nem mint a kulturális élet bázisaira figyelnek rájuk, s ezért e
színházak más műfajokban szinte nincsenek jelen a fővárosi sajtóban, csak egyes darab-
kritikákban.

Vidék és vidék

Szeretném egyszer megtalálni annak elvi alapját is, mi a magyarázata egyik vagy másik
vidéki színház fővárosi sajtóban elfoglalt arányának? Általában a dunántúli színházak - főleg
Pécs és Veszprém - sokat foglalkoztatják a fővárosi sajtót. A Film Színház Muzsika pedig a
szegedi színház produkcióit is gyakran méltatja, még olyan esetben is, amikor a darabot
ősbemutatóként éppen a debreceni színház játszotta, s akkor egyetlen képet közöltek csak róla.

Nem lokálpatriotizmus ez bennem. Ha az arányok tényleges értékrendet jelentenek, akkor jó
lenne ezt ki is mondani, s akkor megnyugodnék. De félő, hogy mögöttük személyes össze-
köttetések, barátságok vagy éppen másfajta, de nem színházi szempontok húzódnak meg.

Nem az a vidéki igény, hogy minden lap, minden produkcióról magasztaló szavakat írjon.
Csak az, hogy a fővárosi sajtó is vegye észre azt, ami történik, legalább a tendenciákat, azok
képviselőit személyekben, előadásokban. Hogy a zenés vígjáték frissítése érdekében tett
kísérleteket, az operett-játszás megújítására irányuló törekvést, a modern, tartalmában s
formájában is korszerű színház kialakítására tett törekvéseket nem vette észre a fővárosi sajtó,
emiatt a debreceni színháznak nincs szégyenkezni valója. Amiatt sem, hogy A kegyenc elő-adása
eddig csupán a Tükör kritikusának tűnt fel.

A vidéki színháznak igenis szüksége van a fővárosi sajtó segítségére. Mondhatnám, nem
lehet meg nélküle. De a fővárosi sajtónak személyi feltételei s más okok miatt jobban meg-van
a lehetősége árnyalt elemzésekre, igények, kifogások határozottabb megfogalmazására. A
megyei színház és a megyei sajtó egy bokorban születtek, túl közel vannak egymáshoz. Jó
lenne érezni, hogy a fővárosi sajtó bátrabban vállalja az elemzést, a segítést, a rendszeres
gondoskodást.


