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MINDENKINEK A MAGA POM -JA
posztmodern kultúrlét magyar gyakorlatá-

ról nem készültek összefoglaló tanulmá-
nyok; a jelző a nyolcvanas évekre
mesebeli kisgömböccé változott: mindent
felfalt, ami az útjába került. Itt állunk a

kilencvenes évek végén, s - noha erre számos
próbálkozás történt - eddig még senkinek sem
sikerült kipukkasztani. Valami hasonló történt
vele, mint a (szocialista) realizmus fogalmával,
amit addig magyaráztak, míg végül már senki
sem értette. Magát a szót lehet utálni, tagadni,
ettől azonban a fogalom által megcélzott
jelenségkör még létezik, s nevezhetnénk akár
krumplisalátának is, ha ez a hangsor nem lenne
már foglalt. S miért hívnánk valamit
krumplisalátának, amit az egész világ
posztmodernnek hív?

A SZÍNHÁZ posztmodern (POM)-száma régi
terv: a szerkesztők egyrészt a fogalom elméleti
hátteréül szolgáló tanulmányok magyar megje-
lentetését tervezték, hogy az olvasók jelentős
hányadát alkotó, a színházba csak nézőként járó
intelligencia a kulisszák belső pletykáin túlmutató
érdeklődését kielégítsék, másrészt annak a
feltérképezésére vállalkoztak, vajon jelent-e vala-
mi meghatározó, fontos és pontos dolgot a POM
a színházi alkotás gyakorlati oldalán állóknak, a
színészeknek, a rendezőknek, a dramaturgok-
nak.

A kísérlet eredménye ez a tematikus blokk,
amelynek tanulmányait Kékesi Kun Árpáddal
együtt válogattuk. Nyilvánvalóvá válik olvasása-
kor, hogy egészséges kulturális közegben min-
den művészi, így a színházi gyakorlat is megte-
remti a saját magáról szóló, őt elemző nyelvi,
társadalmi és tudományos kereteket, s ekként
nemcsak az alkotói produktumokon, de a kritikai
szövegekben is elemezhető egy korszak kulturá-
lis térképe. A tanulmányokból kiderül, hogy a
posztmodern színházi kritika ritka kiváló helyzet-
ben van: megengedheti magának, hogy színház-
idegen legyen, hiszen a színház, melyet tárgyául
választott, végre deklaráltan életidegen. Megen-
gedheti, hogy röpkén, mondhatnám, igazi imp-
resszionista módjára, hírlapi tömörséggel rög-
zítse szubjektív ötleteit, s csak sejtesse: a színház
minta megismerés útja s nem minta kiismerhe-
tőség tárgya érdekli; mint transzcendens foga-
lom s nem mint mindennapos esetlegességek-
ben megnyilvánuló intézmény. Ez a fajta kritika
ritka, itthon szinte alig létezik, pedig hogy jelen
van-e a posztmodern színház a magyar gyakor-
latban, arról leginkább a kritikai műfajok aránya-
inak változása árulkodna.

A SZÍNHÁZ POM-blokkja bemutatja a színházi
gyakorlatot végzők POM kritikára adott válaszát
is. Bemutatja, mennyire várják még el a rende-
zők, a színészek és a díszletesig mindenki, hogy
az általuk kitalált jelentést a kritikus megfejtse, s
mennyire csak azt fogadják el, aki az előadás

keletkezésének folyamatát legalább annyira is-
meri, mint ők. (Izgalmas tudni persze, miért
mondja Cserhalmi György Beaumarchais-Novák
Figarójában Bereményi „bezárt-a-puszibolt"-ját,
vagy Brook Viharjában miért pont vörös salak a
szín. Ugyanakkor az interpretációnak jogában áll
ezekkel az indifferens elemekkel azt kezdeni, amit
tud és amit akar. Még azt is megteheti, hogy nem
tudását, kívülállását deklarálja.)

A francia, az angolszász színházi lapokból
egyértelmű, hogy a posztmodern színház adek-
vát olvasata a tudományos olvasat, s furcsa mód
korántsem az a fajta, amely a deskripció aprólé-
kos pontosságával rögzíti a látottakat (mint a
marxista színháztudomány vagy a szemiotika),
hanem amely a színházi eseményt motivációként
értékeli saját gondolatrendszere (vagy inkább -
halmaza) megfogalmazásához. Az alább közölt
Pavis- és Fuchs-tanulmány a több évtizede létező
és önmagát definiáló posztmodern színházi kri-
tika alapszövegeinek tekinthetők (az őstextusnak
számító 1968-as Derrida-opuszt - A kegyetlen-
ség színháza, avagy a reprezentáció bezáródása -
a Gondolatjel című szegedi egyetemi lap közöl-te
1994. 2. számában, s a még kánont alkotó Helga
Finter-szöveget - A posztmodern színház
kameralátása - pedig az Ellenfény hozza 1998.
márciusi számában), mert a színházat kiemelik
ódon műfaji gettójából, hogy a film, a tánc, az
építészet, a zene, a festészet, a kulináris s bármi
egyéb művészetek köreivel együtt végre elfeled-
hesse az élet, a valóság és az igazság tükrözésé-
nek képtelen feladatát.

E tanulmányok szerint a színház szimulákrum, s
a posztmodern kritika így nem is találhat jobb
médiumot elméletei igazolására. Persze az sem
véletlen, hogy a színháztudomány éppen ennek
a színházi gyakorlatnak köszönhetően vált (még
az akadémikus tudomány berkeiben is) erős té-
nyezővé. A gyakorlat kisegíti az elméletet, az
elmélet befolyásolja a gyakorlatot. Már ahol van
(lehet) mindkettő.

A színháztudomány ma: színházelmélet. Aho-
gyan az irodalomtudományban a hatvanas évek-
től folyamatosan a criticism helyére lépett a
theory. A folyamatnak igen sok összetevője van, s
nem a legjelentéktelenebb a „hatalom akarása",
de tagadhatatlan, hogy a tudomány tárgya (ese-
tünkben a színház) alapvető változásokon ment
keresztül, s ez a tudomány nyelvének, metodi-
kájának megváltoztatását is kikényszeríti. A
színházelmélet jórészt az irodalomelmélettől
veszi át terminusait, melyek hátterében a
dekonstrukció és a posztstrukturalizmus alapító
atyái állnak. Ez a nyelv gyakran nem szép és nem
magyaros, éppúgy, mint bármelyik szak-nyelv
(gondoljunk akár az orvosi latinra). Ez
előnyökkel és hátrányokkal jár (pontosság
versus közérthetőség). Mindenesetre a szak-

nyelv ellenáll az egyébként tiszteletre méltó nyelvi
purizmusnak.

Mivel ez az első POM színház tematikus válo-
gatás, helyénvalónak tűnt a glosszárium elkészí-
tése, hiszen a POM színház megteremti saját
nyelvét, mert más közegben mást jelent akár a
dikció, az effekt, a ritmus is; s hogy mindez
rögzíthető legyen, a róla szóló tudománynak is
meg kell alkotnia saját nyelvi közegét. A mise en
scéne, a metanarratív diskurzus, a dramatikus
szöveg hasznos nyelvi eszközök a színház és a
dráma életben tartására a befogadás fiktív teré-
ben. Amire nincs szó, nem létezik. Az alkotói
nyelv kikényszeríti a kritika nyelvének változását.
Verseny és játék az egész. Nem életre, nem ha-
lálra.

A POM kritika lehetőséget ad, hogy az invenci-
és maliciózus, felemelő és sárba tipró, falubikás
és szereposztó kritikusi státus levesse a diktá-
tum kényszerét, és az értelmes nézőt tolja előre.
A kritikus Saint-Beuve-féle kérdése alól: „meg-
csinálta-e az alkotó, amit akart?", kihúzta a talajt
a POM színház. A lehetőségek kitágulása persze
nehéz helyzetbe hozhatja a kritikust, hiszen
sokkal inkább saját naprakész informatívtudá-
sáról kellene számot adnia, mint az előző esti
előadásról. Azt kellene megfogalmaznia, hogy a
színházi befogadás folyamata segített-e újra-
rendezni gondolatai kaleidoszkópját, s a kialakuló
minta változtat-e, s miként, a mű metanarratív
szerkezetén. Aztán persze jöhet a tetszik-nem
tetszik.

A teoretikus kritikus jól-rosszul megépíti a
maga rendszerét, és (szemben a napi kritikával)
általánosságban semmit nem vár el a színházi
praxis művelőitől, azt sem, hogy egyáltalán elol-
vassák. A teória nincs utilitárius viszonyban a
praxissal, magyarán nincs neki haszna. A napi
kritikának sincs persze (kivéve, amikor valaki
effektíve hasznot húz, de ez más eset), hiszen a
nézőnek nem kell megmondani, hogy mit gon-
doljon, s a rendezőnek még kevésbé, hogy mit
gondolt. A színházi praxis esetleges „hasznossá-
gáról" pedig - POM kontextusban - inkább szó
se essék. Van itt nagyjából három szakma, és ha
mindenki legjobb tudása szerint végzi a dolgát,
akkor majd csak lesz valahogy.

Az elmélet nem fenyeget senkit, nem veszi el
senki kenyerét, s nagyjából ugyanezt várja a
többi oldaltól. Mert bizony magát leplezi le és
teszi nevetségessé a praxis vagy a napi kritika
embere, ha úgy csinál, mintha az ő szakmai
tudásában a teljes teória eleve adott volna, s
görcsösen olyasmire törekszik, amit senki nem
vár el tőle. Mint ahogy a teoretikusnak sem kell
tudnia a felkészülés nüanszairól, az öltözői és
társalgói pletykákról. Annyiról volna csupán szó,
hogy gondolkodjunk együtt, ha tudunk; ha meg
nem, akkor hagyjuk egymást dolgozni.
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