
kitűzése - erkölcsi-politikai célkitűzése -
azonos a szószékével és a vezércikkével,
eszköze azonban esztétikai: a szép-rút
skáláján kell élménnyé tenni azt, amit eleve
a jó-rossz és az igaz-hazug skáláján
közhírré akarunk tenni.

Ha egy színházi előadás nem gyönyör-
ködtet - elvitte az ördög az egészet. Ha
csak kellemes apró gyönyörűséget okoz -
akkor is elvitte az ördög. De ha mély
erkölcsi megrázkódtatást okoz, akkor már
ezzel esztétikai élményt keltett. És ha nagy,
lélekig ható gyönyörűséget okozott, akkor
ezzel már valami erkölcsi állás-foglalásra
kényszerített.

Az új drámai-színházi formák gazda-
gítják a kifejezés lehetőségeit, de nem
teszik érvénytelenné a régieket. Egyéb-ként
is a legtöbb új formai fogásról ki lehet
mutatni, hogy rég meglevő elemek
újravariálásai. Itt a Lúdas Matyi filozófiai
alaptétele érvényes: nincs régi és új forma,
csak öreg emberek és csecsemők vannak,
illetve színház-drámatörténetben jártas és
nem jártas nézők. Egy kellőképpen
műveletlen néző számára Aiszkhülosz is
újdonság.

Semmilyen formai megoldás nem tesz
modernné egy drámát. Új csak az eszme
lehet, minthogy minden új társadalmi
helyzet valóban új eszméket szül. Az új
eszmék azután bőségesen variálható formai
mozzanatok közt válhatnak megfo-
galmazott és előadott drámai művekké.

Az abszurd dráma annak a bevallása,
hogy a szerző nem érti azokat a körül-
ményeket, amelyeket ábrázol. Az éssze-
rűtlenség csupán azt jelenti, hogy a szerző
nem elég fejlett tudatú azoknak a
körülményeknek áttekintéséhez, amelyeket
ezzel a nyilvánvalóan alkalmatlan tükörrel
akar tükrözni. Értelmes drámát csak arról
írhatunk, amiről legalább magunknak az a
véleményünk, hogy értjük.

Más kérdés, hogy az abszurditás-élmény
nagyon is lehet a dráma tárgya, de ilyenkor
nem a dráma az abszurd, ha-nem a hős
tudatával van valami baj. Ebből akár
remekművet is lehet írni (pl. Calderón: Az

élet álom, Maeterlinck: Vakok).

A közönség lehet nívós és nívótlan, de
semmiképpen sem hülye, azaz megvan a
magához való esze ahhoz, hogy tudja,
tetszik-c neki, amit játszanak vagy sem.

Hol tart ma a színházi kritika?
Ezúttal nem a kritikusok „természetes"

ellenfelei és még természetesebb szö-
vetségesei, a megbírált vagy bírálatra éhes
alkotók válaszoltak erre a kérdés-re,
vérmérsékletük vagy az egy szezon alatt
összegyűjtött jelzők hőfoka szerint, hanem
maguk az érdekeltek, Európa szí-
nikritikusai. Akik valamennyien egyet-
értettek a jugoszláv színházi kritika do-
yenjével, Widmar professzorral, aki sze-
rint a színház megvan ideig-óráig kritika
nélkül, de a színházi élet nem nélkülöz-
heti a színházi kritikát. S ha vitáznak,
veszekednek is egymással az alkotók és
bírálók, kapcsolatuk lényege az egymásra
utaltság, és olyan házasságra szövet-
keztek, amelynek alapja mégiscsak a
szerelem.

Kritikusok vizsgálták a kritika állapotát,
ebből következik, hogy a diagnózis alapos
volt. Hiszen mi, bírálók közelebbről
ismerjük a szakma buktatóit, de a színházi
kritika objektív nehézségeit is. Es
következik az is, hogy az összegezés
szigorúbb lett: a kritikusok sa-

És ez nem a mű színvonalának, hanem az
előadás lebilincselő voltának kérdése. A
legszínvonaltalanabb közönségnek is
adhatunk megfelelő válogatással és tála-
lással színvonalas műsort; a legszínvona-
lasabb közönséget is elszórakoztathatjuk
nívótlan mű megfelelő előadásával.

Az író sok mindenért felelős, de az
előadásért nem. Láttam én már unalmas
Shakespeare-előadást is, sőt unalmas
Shaw-vígjátékot is. Sem Shakespeare, sem
Shaw nem vonható felelősségre a rende-
zőért. A rendezőnek azonban még az
íróért is felelnie kell. Mert úgy kell ér-
dekesnek lennie, hogy közben hű marad a
szerzőhöz. Ha erre a hűségre nem vál-
lalkozik, válasszon más szerzőt magának.

A legtöbb drámát nem vagyunk köte-
lesek játszani. De ha játsszuk, akkor azt
játsszuk és ne valami mást. A többféle-
képpen értelmezhetőt persze ki-ki a ma-

ját tevékenységük kritikájánál sem
ereszthetik lejjebb a mércét. Különösen,
amikor „egymás között" tárgyalnak, s a
nemzetközi tanácskozás napirendjén hi-
vatásuk, a kritika szerepel. Amikor nem-
csak azt kell megvitatni, hogy vajon pri-

vilegizált nézőként ülünk-e be a néző-
térre, avagy a parlamenti tudósító szán-
dékával, hivatásos borkóstolói vagyunk-e
a színházművészetnek vagy hivatásos
propagandistái, hanem azt is, hogy mit
tett és mit tehet napjaink soknyelvű,
nemzeti színibírálata az egyetemes és a
hazai színművészetért, Thália híveinek
meg-, illetve visszahódításáért.

A Színházkritikusok Nemzetközi Szer-
vezete, amely az ITI tagszervezetéből vált
ki a közelmúltban, és önállósodott, ez évi
Novi Sad-i szimpóziumát főként a
színházi kritika általános kérdéseinek
szentelte. Beszámolni azért sem könnyű a
vitáról, mert a referátumokra bontott
problémakör túlságosan szerteágazó ah-
hoz, hogy akár csak vázlatosan is, minden
elemét érintsük. Meg kell hogy elégedjünk
a leglényegesebbekkel.

ga meggyőződése szerint értelmezheti. De
ami egyértelmű, azt nem játszhatjuk mon-
danivalója ellen. Az ember tragédiáját
például lehet optimistára és lehet pesz-
szimistára venni. De a Bánk bánt nem
lehet hazafiatlannak magyarázni.

Klasszikusokat aktualizálni nemcsak
szabad, de kötelező, minthogy nem a rég
elhaltaknak, hanem az élő közönségnek
játszunk. De csakis a drámában meglevő
szöveggel fejezhetjük ki a mához szóló
mondanivalót is. Vagyis azokat a szöve-
geket kell elővennünk, amelyeket az új
körülmények aktualizáltak.

Ha a nézők nagy része azzal megy el a
színházból, hogy vagy nem értették miről
van szó, vagy nem érdekelte őket -
valószínűleg nem a nézőben van a hiba.

A néző nem azért megy színházba, hogy
bosszankodjék.

Napirenden a színházi kritika
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