
EZ EGY KRITIKAI SZÁM
mikor életem első kritikáját megírtam - egy
könyvről szólt -, valaki azt kérdezte tőlem:
miért szegődöm olyan pályára, ahol ki
vagyok szolgáltatva a „tárgynak"? Mi lesz,
ha csupa rossz könyvet írnak ezen-túl?

Egy-egy nehezebb színházi széria alatt és után
eszembe szokott jutni ez a tipikusan laikus
kérdés. Aztán mindig jön egy jó előadás. Mindez
azért jutott megint eszembe, mert ez a mostani
olyan lapszám, amely a szokásosnál nagyobb
mértékben „ki van szolgáltatva a tárgynak". Eb-
ben a lapszámban ugyanis viszonylag sok kritika
van. Több, mint amennyit „normálisan" közölni
szoktunk. Ami engem illet, örülök ennek - már
csak azért is, mert a nagyon rugalmasan gyako-
rolt belső szerkesztőségi munkamegosztás sze-
rint az én dolgom a kritikák megszervezése, be-
gyűjtése, részben szerkesztése is; aztán az én
dolgom az is, hogy elviseljem, amikor a lap
végső összeállításakor úgy potyognak ki a kriti-
kák a lapból, hogy az embernek sírhatnékja tá-
mad. „Majd a legközelebbi számban..."

Az ember persze hasadt lelkű: a februári -
Brechttel foglalkozó - szám összeállításakor ép-
penséggel azt sajnáltam, hogy nem lehet tele az
egész újság Brechttel, mert - többek között -
néhány kritikát is bele kell „taposni".

A szokásos hétfői értekezleten mindig meg-
osztjuk egymással a lapra vonatkozó híreinket és
tippjeinket; innen lehetett tudni például, hogy
egyetlen színházi előadás szünetében egyazon
lapszámra utalva egyazon szerkesztőnk két szak-
mabelitől két tanácsot kapott: több kritikát kell
közölni, mert, úgymond, a szakmát ez érdekli;
kevesebb kritikát kell közölni, mert a szakmát
más - és itt felsorolás jön - érdekli. Egyéb taná-
csokat is szoktunk kapni: semmi értelme ezeknek
a kritikának álcázott tíz-tizenöt oldalas tanulmá-
nyoknak, a kutya sem olvassa el őket, meg
amúgy is unalmasak. Vagy ellenkezőleg: semmi
értelmük ezeknek a glosszaterjedelmű, három-
négy-öt oldalas kritikaszerűségeknek, szubjektí-
vak is, rosszak is, és a rövidség okán még felü-
letesek is.

Akad, aki azt szeretné, hogy „mindenről" ír-
junk; mások meg azt, hogy csak az arra érdeme-
sekről - azt meg döntsük el mi, miről érdemes.
Illetve, hangzik a folytatás, minden színházról
évadonként legalább kétszer, de a Katonáról vagy
a „régi" Újról meg persze Kaposvárról mindig.
Vagy: na, éppen ezekről inkább soha, úgyis min-
denki róluk ír.

Es böngészi az ember a színházi műsort, mert
töri a fejét: melyik előadásról is kellene íratni.
Egyre kevesebbről - sóhajthatnánk fel -, hiszen
nyugodt lelkiismerettel hallgathatunk azokról a
produkciókról, amelyek a „színházról" hallgat-

nak, és csak a kasszáról, a közönségigényről, a
szórakoztatóipari szolgáltatásról szólnak. Mert az
megér egy misét, ha végigsöpör az országon az
új magyar "dzsungel könyve", de egy futó imát sem
ér meg a járványos vacak musical, vacak operett
és vacak hakni. Papírról kibökhetők azok a
produkciók, amelyek valódi kritikát igényelhet-nek
- és van színház, amelyik egy egész évadban nem
hozakodik elő ilyennel.

Mégsem mindig nyugodt a lelkiismeretünk, mert
előfordul, hogy másért hallgatunk. Tévedésből,
elszervezésből, rossz ritmusérzékből le-
maradunk valamiről; lemarad a szerző, a szer-
kesztő, a lap. Rohanás, kapálódzás, egyéb mun-
kák-ez azonban nem magyarázat, nem is ment-
ség.

Mindez eddig csak a házunk, még csak nem is
a házunk tája. Ott ugyanis már kiveszőfélben a
színikritika; van egy kifejezetten ilyen profilú
havilap - a Criticai Lapok -, van azután egy
hetilap, az ES meg egy havi, a Kritika, amely még
közöl színikritikát, és két napilap, amelyik úgy-
mond... Es újabban - ez jó - van néhány lap
(köztük az Ellenfény), amelyik a színházzal vagy
annak valamelyik részével foglalkozik, kritikák
formájában is.

Es -- bár nem szeretnék szerénytelennek lát-
szani -. itt vagyunk mi ezzel a réges-régi, megál-
lapodott, kőkorszaki „elméleti és kritikai szakfo-
lyóirattal", amelynek a maga negyvennyolc olda-
lán annyi mindennel kellene foglalkoznia, hogy az
már képtelenség, tehát lavírozunk a kompro-
misszumok között. Mert nem akarunk engedni
abból, hogy megmutassuk, mi van a színház (és
tágabban a művészet) körül az elmélet terén.
Abból sem, hogy rendszeresen bővítsük a ma-
gunk és olvasóink ilyen irányú tájékozottságát.
Továbbá abból sem, hogy megmutassuk: milyen
környezetben él ma a színház, milyen a hétköz-
napi „kontextusa". Abból sem, hogy teret adjunk
színháztörténeti írásoknak, külföldi előadásokról
szóló beszámolóknak, világszínházi tendenciákról
szóló tanulmányoknak. Abból sem, hogy fi-
gyelemmel kísérjük a színházi tárgyú könyvek
kiadását, színészek, színházi szakemberek pályá-
ját, a fesztiválokat, a találkozókat, a pályázatokat,
a konferenciákat. Ja, és a színházakban folyó
munkát, azaz az előadásokat, mert e sorok írójá-
nak bizony nem lankadó ambíciója, hogy olyan
lap szerkesztésében vegyen részt, melyből a
messzi jövőben majd kitetszik, mit is csináltunk
egykor a színházban...

Mielőtt végképp olyanná válnék ez az írás,
mintha valamely alapítványhoz beadott pályázat
vonatkozó - pénzkérő - részéhez készülne in-
doklásként, a „mit"-ről a „hogyan"-ra kanyarod-
nék.

Mert erről is meghallgatunk mindenkit; azt is,
aki azt tanácsolja, hogy hagyjuk abba a fiatalok-
kal folyó „kísérletezgetést", és azt is, aki inkább
azt, hogy adjuk át már nekik a terepet. Rendsze-
res olvasóink tudják: a szerkesztés mindkét lehe-
tőséget kipróbálta.

De színikritikus nem terem minden bokorban,
nem képződik egyetlen egyetemen, főiskolán
sem - a lapoknál nevelődik, ha ugyan. Próbálko-
zásaink, munkálkodásunk e téren folyamatos:
kollégáink a különféle tanfolyamokon, egyetemi
kurzusokon lámpással kutatnak kritikustanoncok
után. Úgy gondolom, átlagosztályzatunk e téren
nem rosszabb, mint a tárgyé, amelyről írunk;
más kérdés, hogy ezzel az eredménnyel sem mi,
sem a színházi emberek - olvasóink - nem
igazán elégedettek.

Egy-egy olyanszámból, amelyet mi magunk
„kritikainak" szoktunk nevezni, több is, más is
kiderül azért, mint az, hogy egy-egy szerzőnknek
mi a véleménye egy-egy előadásról. Ebben a
számban majdnem a véletlen szerkesztette össze
a kaposvári „blokkot"; és erről eszébe jut az
embernek, hogy egy évvel ezelőtt a Katonának
volt egy ilyen "fekete-színházi" évadja. Vagy: a
következő szám kritikai rovatába több Csehov-
előadás is bekerül majd; ilyenkor a szerkesztés
nem valamely színház, hanem valamely író in-
terpretációit kívánja összehasonlítás tárgyává
tenni. Többnyire ugyanígy foglalkozunk a gye-
rekszínházzal, a zenéssel, a szórakoztatóval -
„blokkosítva", hogy önmagán túlmutathasson.

Ülünk, nézzük, írjuk, szerkesztjük. Elégedetle-
nek vagyunk. Időnként a saját munkánkkal is.
Veszekszünk, vitatkozunk. Ötleteket dobunk föl,
lelkesedünk, és ha bírjuk szusszal - jó lapszám
születik. Emlegetjük a Halász Péter-számot meg
rögtön a legelejéről a Lulusat. Próbáljuk kiderí-
teni, mitől voltakezek jók, mit kellene csinálnunk,
hogy megint ilyenek szülessenek. Rendelünk írá-
sokat és visszaadunk. Elbúcsúzunk egy-egy
szerzőtől. Vagy éppen: leadunk egy-egy nem
igazán jó írást, mert amiről és akikről szól, meg-
érdemlik a kritikai figyelmet. Ilyenek a kompro-
misszumaink.

Évad vége közeleg, a nyári számokat állítjuk
össze, és ezeken a szokásos hétfőkön ismét
egyre több szó esik arról, mit kellene a jövő
évadban másképp csinálni. Megint változtatni
fogunk.
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