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A nyolcvanas évek elején nosztalgiával
gondoltunk vissza a hetvenes évek szín-
házára, és íme, most, hogy beléptünk a
kilencvenes évekbe, innét hátratekintve
valóságos aranykornak érezzük a nyolc-
vanas évek színházát. Annak ellenére véljük így,
hogy Mészáros Tamás Szabad/szemmel című
kötete (alcíme szerint „a nyolcvanas évek szín-
házáról") kegyetlenül pontos, elkeseredetten
őszinte kórképet rajzol erről az időszakról, rossz
tüneteket észlel, korábbról kelteződő veszélyes
tendenciák szárba szökkenését regisztrálja;
megtorpanásokról, hanyatlásokról, kiürülések-
ről, önfeladásokról, blöffölésről és hasonlókról
ad kétségbevonhatatlanul igaz látleletet, és
mégis... Aki csak nagyjából is tudja, miféle gon-
dokkal küszködik, mekkora magasságok átugrá-
sának veselkedik neki (még így is sokszor lever-
ve a lécet) a mai magyar színház, joggal érezheti
sóvárogva: lám, az előző évtizednek még a
problémái is rangosabbak voltak, a kudarcai is
nagyobb formátumúak, mint a mostaniak. Per-
sze a képből az sem feledhető ki, hogy
voltakép-
pen az egy-két-három évtizede elvetett rossz
magvak értek be mostanra, azok a folyamatok
termették meg csüggesztő eredményüket, ame-
lyekre a színikritika legjobbjai (köztük Mészáros
Tamás) már annak idején felhívták a figyelmet, s
amely jóslataik akkortájt alaptalan pesszimiz-
musnak, vészmadárkodásnak minősíttettek.
Szomorú tény, hogy az is, ami tíz-húsz éve még
oktalan borúlátásnak ítéltetett, a mából szemlél-
ve majdhogynem kincstári optimizmusként ma-
rasztalható el. A cinikus, színházidegen bíráló
most kárörvendően jelenthetné: lám, én meg-
mondtam... S ha csak szemernyi igazság volna
is mindabban, amit a színikritikusok csapatára
(köztük Mészárosra) szórtak rágalomként a
megbíráltak, ha valóban a „kibicnek semmi se
drága"-magatartás motiválta volna véleményü-
ket, most sietnének bekasszírozni az elégtételt,
hiszen a valóság őket igazolta s nem az önigazo-
lókat. Csakhogy éppen most derül ki erről a csa-
patról (melynek Mészáros Tamás egyik kiemel-
kedő, de korántsem egyedüli harcosa), hogy
nem kívülállók ők, hanem kritikusi minőségük-
ben is színházi emberek, ha tetszik: színházcsi-
nálók, akiknek mélységesen fáj, hogy igazuk
kényszerült lenni. Fájdalmas élményük, hogy a
lehetséges alternatívák közül mindig a legrosz-
szabbik esély „jött be", mert ennek a színház látja
kárát, illetőleg mindaz, ami a színház fogalmába
még beleértendő, így például a közönség. „Ha
egy közönséget hosszabb időn át »edzenek«,
vagyis hozzászoktatnak a minőségromláshoz,
akkor annak a következménye kétféle: van néző,
aki elfogadja, amit kap, és ízlésében idomul az
adott szinthez; s van olyan, aki eléggé el nem
ítélhető »arisztokratizmusával« elmarad a szín-
háztól" - írta a szerző valamikor a nyolcvanas

években. (Kár, hogy például sem erről a cikkről,
sem a többiről nem derül ki a Széphalom
Könyv-műhely egyébként igen szép
kiadványában, hogy mikorról datálódik - az
írások dokumentum- és forrásértékét növelné,
ha tudhatnánk keletkezésük idejét.) Az
egymásra rakódó-rétegződő ízlésrongálások,
tetézve a színházak anyagi támogatásának
formálissá válásával, az esztétikai szempontokat
háttérbe taszító „bevételt, mindenáron!"-
kényszerével, akkor sem hozhattak volna
látványosabb presztízsveszteséget, ha
kifejezetten a színházművészet lejáratása volt a
cél.

A nyolcvanas években mindez már tisztán ki-
vehető volt, azzal a különbséggel, hogy a további
romlást még meg lehetett volna állítani. Mészá-
ros kötetének olvasója olyankor érez nosztalgiát,
amikor például néhány, Székely Gábor rendezte
előadásról olvas elemzést; bezzeg, aki a mosta-
ni színházról akarna körképet rajzolni, nem írhat-
na ilyen előadásokról, nem lévén ilyenek. Mé-
száros már a nyolcvanas évekről szólva is mint-
egy önmagát vigasztalva állapítja meg, hogy
,,...az előadások végül is létrejönnek, és bármi-
lyen meglepő, még jó is akad közöttük". Mindez
pedig éppenséggel azért fontos az állítólag
rosszindulatú kritikusok számára, mert „ezek a
produkciók írják a magyar színháztörténetet,
csak ezekhez viszonyíthatunk; bennük mani-
fesztálódik minden szakmai tanulság, művészi
tehetség". A jót, a példaként felmutathatót meg-
találni és fölmutatni - igenis, éppen ez a legin-
kább kitapintható indítéka a szigorú mércével
mérő kritikának. És a nyolcvanas években még,
amikor élt és játszott - például - Major, Gobbi,
Ruttkai, amikor rendezett Székely Gábor, amikor
Kaposvár és a Katona József Színház társulata
felívelőben volt, még akadt szilárd viszonyítási
alap, évadonként minimum egy, de inkább több
olyan előadás, amelyik „írta" aszínháztörténetet.
Valahogy a rossz, a hamis is formátumosabban
volt rossz és hamis, mint ma, amikor a gyönge
produkciók már felbosszantani sem tudják iga-
zából a nézőt, hiszen legfeljebb hígításai, halvá-
nyuló másolatai valaminek, ami eleinte legalább
mellbe vágott, provokált, koncepciót mutatott
(még ha vitára ingerlőt is), de valóságos és nem
imitált munkáról tanúskodott.

Végül is, persze, feladatunk elsősorban még-
sem az, hogy magunk is a nyolcvanas évek szín-
házáról elmélkedjünk, hanem azt kellene e kötet
alapján megmondanunk, miféle kritikus valójá-
ban Mészáros Tamás. Első megközelítésként
talán másoljuk ide, amit azok hangoztattak, akik
nem szeretik: elfogult, egyoldalú, túl éles, rossz-
hiszemű, felületes és így tovább. Nos, ez a kötet
valóságos csapás az efféle mendemondákra.
Mert Mészáros itt valóban elfogultnak mutatko-
zik - de csakis a színház iránt. Hisz annak fon-
tosságában, perel érte, bárki és bármiféle

eszközzel próbálja lejáratni, jelentéktelenné mi-
nősíteni. Ezért nem tűri például a színházi „tre-
hányságot". A darab logikájának önkényes felrú-
gását. Díszletek, kellékek, járások bármely pará-
nyi, de az egész produkció hitelét megkérdőjele-
ző hamisságát. Mészáros nagyon figyel, s úgy
vesz észre apró mozzanatokat, mintha legalább-
is társrendezője volna az előadásnak. Nem általa
kiagyalt koncepciót kér számon - az elő-adástól
azt várja el, hogy feleljen meg a saját maga
állította szabályoknak s követelményeknek.
Szereti, ha a rendezőnek nem pusztán ötletei
vannak, hanem kibontható, minden motívumban
érvényesülő az írott szöveghez további értéke-
ket párosító elgondolása is akad. A puszta ötletet
megbélyegzi, leleplezi, szenvedélyesen ízekre
szaggatja. S ezt éppúgy megteszi Verebes Ist-
ván, mint Kerényi Imre rendezéseivel. Mint
ahogy, bármelyikük hozzon létre kvalitásos, időt-
álló, szép előadást, Mészáros nagyon is precí-
zen és lelkesen k é p e s - és haj landó- dicsérni a
produkciót. Nem személyekhez és nem színházi
irányzatoknak kötelezte el magát, bármennyire
próbálják is (Igy beállítani, mint aki eleve eltökél-
ten csakis egyfajta jót hajlandó észrevenni. Mé-
szárost a minőséggel lehet lefegyverezni, és
tiszteletet is csak a teljesítmény vált ki belőle,
nem az előzetes hírverés, nem a divat, nem a
produkció körül felgerjesztett tekintélyelvű lel-
kendezés. Szemben a hazai színikritika többsé-
gével, komoly értékeket lát és rögzít például
Ruttkai Éva két lecsepült alakításában, Dürren-
matt öreg hölgyének és a Takarítás női főszere-
pének megformálásában, pedig - ha igaz lenne
a sablon - éppen Mészárosnak nem tetszhetne
ez a művészi minőség. Éppily egyedülálló,
ahogy kételyeit meri hangoztatni Nádas Péter
darabjának szentté avatóival szemben. Ő, aki ál-
lítólag Kaposvár, a Katona József Színház s egy-
általán, mindenfajta - magyar mércével mérten -
modern stílus „prófétája" volna, kíméletlenebbül
tud szólni e színházak elrontott előadásairól, mint
mások. ,Színpadon a drámai igazsága legfőbb
tisztesség" - mondja egy helyütt, s az olvasó
meggyőződhet róla: a mércéje valóban ez, és
semmi más nem számít. Ha tetten éri magát,
hogy előítélettel ül be egy bemutatóra, először is
néven nevezi saját előítéleteit, másodszor pedig
hitelesen rögzíti az élményt, ahogyan és amitől a
prekoncepció semmivé válik. Mészáros nem
szellemeskedik és azért sem tesz különösebb
erőfeszítéseket, hogy könnyed legyen: minde-
nekelőtt pontos és következetes akar lenni.
„Nem tudom négy-öt évenként átértékelni szín-
házi fogalmaimat - írja -, amit eleddig zagyva-
ságnak tartottam, arra továbbra is úgy tekintek."
Amikor egy interjúban a bevallottan sértődött
rendező a fejére olvassa, miket írt az ő Vihar-ren-
dezéséről, elég összevetni az arról írottakat, a
kötet 183. lapján található, kaposvári Viharról
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szóló bírálattal, amelyben - szinte legenyhébb
kitételként - ilyesmit olvashatunk: „Hiábavaló
az igyekezet, hogy valami helyénvalót találjunk a
színpadon." Ugyanerről, ugyanitt: „Ez a bemuta-
tó érthetetlenül és fájdalmasan gyatra." Ehhez
képest az egykori várszínházbeli malőr leírása
szinte tartózkodó és visszafogott. Holott a Mé-
száros Tamást övező színházi sablon szerint ne-
ki bármit, amit Kaposváron Iát, magasztalnia kel-
lene. Ennyit az elfogultságáról. De ejtsünk szót
arról is, impresszionista kritikát műveI-e a szer-
ző, vagy ítéletei mögött megalapozott tudás,
fel-készültség áll. Aki úgy képzeli, hogy a
színikritika-írás nem munka, hiszen csak be kell
ülni a nézőtérre, s utána hasra ütve, kapásból
lefirkálni pár oldalnyi futó benyomást, felelősség
és következmények nélkül (színészeink és
rendezőink nem csekély hányada képzeli el
valahogy így a dolgot), annak ajánlom
figyelmébe, mi mindent kell tudnia és
mondataiba sűrítenie annak, aki például egy
elrontott Tragédia-előadás kapcsán ilyesmit ír le
a rendezőről: ,,... nem lép túl Paulay gondolati
megközelítésén, következésképp Paulay
színházeszményét sem kell meghaladnia". A
Paulay-féle Tragédia-felfogás stiláris, szcenikai
és egyéb részleteinek beható ismeretén túl egy
ilyen megállapítás a Tragédia különböző
időkbeli színreviteleinek egymással feleselő
koncepcióira is utal, mellesleg előadások és
elemzések tömkelegének feldolgozását is ma-
gában foglalja. Mészáros felelősséget érez a
színház iránt, s az olvasó néha szinte azt
kívánná, bárcsak lenne mód arra, hogy a már
premierig eljutott előadást követően a kritikus
beszáll-hasson a színházi megvalósítás immár
folytató-

dó munkájába. Azt, amit a premieren látott, fél-
kész terméknek tekintve segíthetne tovább ala-
kítani, tökéletesíteni, hiszen ő jelenthetné a kont-
rollt, azt az elfogulatlan külső szemlélőt, aki
munka közben nem vakult, nem vakulhatott
bele abba, amin fáradozik. Persze, ebben a
jelenlegi színházi struktúrában nemhogy a
premieren túli munkára nincs lehetőség, de
éppenséggel ama hajdani, vándorló dalitársulati
gyakorlat felé haladunk, amikor egy hét, tíz nap
állt rendelkezésre a betanulásra, mert
közönséget csak mindig új és új szenzációkkal
lehetett becsalogatni.

Mészáros egyelőre sikerrel állt ellen a minden
kritikust fenyegető szakmai ártalomnak, tudniillik
annak, hogy elveszítse a mindenkor, mindennel
szemben fenntartott mércét, és a produkciókat
elkezdje egymáshoz mérni. Ez a veszedelmes
relativizmus csábít másokat arra, hogy ami a na-
gyon rossznál egy árnyalattal jobb, azt már jónak
mondják, s így végső soron maguk is
bekapcsolódjanak az ízlésrombolás
láncolatába. Ez a szigorú és pontos szavú
kritikus, akinek a színház valóban maga a világ,
paradox módon mégis képes arra, hogy kívülről
is szemlélje azt, amit - a maga sajátos
szerepkörében - igenis belülről él át. A színház
egy társadalom tükörképeként, folyamatainak
speciális leképezőjeként érdekli. Ezért nem
tud megbocsátó lenni gyöngéivel szemben.
Ars poetica-szerű elszólása egyik írása végén
az egész kötet legfőbb értékmérője is egyúttal:
,,... az is lehet, hogy bennem van a hiba. Mert, ha
a színház csak színház, akkor engem nem
érdekeI."

Széphalom Könyvműhely, 1991

The issue opens with our column of reviews.
Critics András Forgách, András Nagy, Andrea
Stuber, Katalin Judit Magyar, Dezső Kovács, Ju-
dit Szántó, Tamás Tarján, Pál Békés, Tamás
Koltai, Katalin Kállai and Katalin Szűcs teli us
their opinion about respectively Sean O'Casey's
The End of the Beginning (Katona József The-
atre), Strindberg's Bertha and Axel (Radnóti The-
atre), Ibsen's The Lady of the Sea (Arizona The-
atre), Harold Pinter's The Caretaker (Pest The-
atre), G. F. Walker's The Punishing Hand
(Ballhouse Theatre), a new cabaret program at
The Chamber (the Katona's Studio), Tibor Déry's
The Giant Baby (Debrecen), the musical My
Fair Lady (Kaposvár), István Örkény's
Catsplay (Kecskemét) and Sándor Sultz's
Romanticism (Veszprém).

A larger group of writings focuses on S. An-
Ski's The Dybbuk, on the occasion of its perfor-
mance at the Independent Stage. István Nánay's
review of the production is followed by various
essays, reviews, descriptions, recollections etc.
by respectively Felix Emmel, Mendel Kohansky,
Henry Thorau, Elzbieta Zmudska, Krzysztof
Kopka, Anna Madeyska-Pilchowa, Lesław
Czapliński and Giora Manor on the Vilna premie-
re, the famous Vakhtangov production at the Ha-
bima, a Hamburg production by Israeli director
Arie Zinger, Andrzej Wajda's version at Cracow's
Stary Teatr, a performance at Warsaw's Jewish
Theatre, some movie versions of the play and the
more recent ballet version by Maurice Béjart.

In his essay director Dezső Kapás speaks
about his work on a new Hungarian play, the
Tchekhov-inspired Three Sisters in Hungary by
András Nagy.

International theatre is represented by Péter
Rátky's account of his Edinburgh impressions in
1991 as well as by a last interview with deceased
Swiss playwright Friedrich Dürrenmatt. The is-
sue closes with Valéria Nádra's appreciation of a
recent publication: the collected reviews of lea-
ding theatre critic Tamás Mészáros.

Szabó Róbert felvételei:
Eleven fér - Természetes Vészek Kollektíva -
Bozsik Yvette

Kedves Olvasóink!
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