
A szervezet 

A Színházi Kritikusok Céhe a színikritikusi tevékenységet végző emberek önálló, 

független szervezete, képviseleti szerve, közös platformja, szakmai egyesülete.  

Tagjainak nyújtja: érdekképviselet – kidolgozandó és megvitatandó ennek módja és 

mértéke –, a kollektív fellépés lehetősége, szakmai információcsere, közös vidéki 

színházlátogatások, a kritikusdíjban való részvétel, nemzetközi eseményeken 

(kritikusszeminárium, konferencia) való részvétel lehetősége. 

Tagjaitól kéri: éves tagdíj (6000 Ft), részvétel a céh szakmai tevékenységében. 

A tagság 57 főből áll, egy kisebb része nem gyakorló kritikus. Célszerű lenne bevonni 

olyan fiatal szerzőket, akik publikálnak, de nem tartoznak közénk. (Az erdélyiektől a 7 

óra 7 szerzőkörén át kívül eső napi- és hetilaposokig.) 

A tevékenység 

Jelenleg a céh tevékenysége kívülről nézve két ponton látható és megragadható: a 

kritikusdíjak létében és átadásában (1), valamint az akut helyzetekre való nyilvános 

reagálásokban (2).  

(1)- A kritikusdíj átadását sikerült az utóbbi években rangos és fontos eseménnyé 

tenni. Folyamatosan felülvizsgálandóak a részletek: a kategóriák, a szavazás menete, 

a részterületek lefedése és a „résznézésre” képes tagtársak véleményének 

integrálása. Segítenünk kell egymást, hogy minél többen legyünk szavazók, mert 

létezik a részvételnek olyan alsó határa, amely alá menve már megkérdőjelezhető 

az eredmény mint összkritikusi ítélet. A segítség módja részint az információcsere 

(érdemes volna felújítani az előző elnökség egyik nagyszerű ötletét, amely egy jó 

ideig működött is: a havi hírlevelet), részint az utazási összeszerveződés. Kutassuk 

pályázatok, ösztöndíjak lehetőségét fiatal (vagy idősebb) kritikusok utazási, 

színháznézési anyagi támogatására.  

- A díjátadót igyekeznünk kell a teljes színházi szakma ünnepévé tenni.  

- Mivel független szakmai díj szinte már nincs is a miénken kívül, érdemes átgondolni, 

hogy az évados teljesítményen, az életműdíjon és a pályakezdő díjon túl ne hozzunk-

e létre olyan díjat is, amely a pálya közepén lévők teljesítményét honorálná. 

- Ránk vár, hogy az életműdíjasok életművét dokumentáljuk, legalább 

összefoglalóan feldolgozva például a céh honlapján vagy más, erre a célra 

létrehozott weboldalon. 

(2) – Az élet úgy hozza, hogy gyakran történnek olyan színházi, színházpolitikai, 

kultúrpolitikai események, amelyekre reagálni akarunk nyilvánosan. Ennek formája 

lehet az, hogy az elnökség ad ki közleményt – addig, amíg a tagság ezt nem bánja, 

nem tiltakozik ellene és nem hívja vissza az elnökséget –, vagy az, hogy a céh maga 

az aláíró. Az előbbi esetben az elnökség konzultálna elsősorban olyan tagokkal, akik 

a legkülönbözőbb és legmarkánsabb véleménnyel bírnak. Ebben a 



véleménygyűjtésben irányadó lehet az alább ismertetett téma, vagy 

munkacsoportos tagozódás.  

- Akut esetekre a céhtagság közös véleményének rapid megfogalmazásához ki kell 

dolgoznunk az operatív formákat és szabályokat – 24 óra alatti internetes szavazás, 

gyors határidővel benyújtott ellenzés, stb. 

A célkitűzések 

A céh egyesületi jellegét kívánjuk erősíteni: közös szakmai tevékenység végzését 

szorgalmazzuk közös szakmai célok elérése érdekében. 

Szeretnénk a céh szakmaiságát kidomborítani, és ennek jobb láthatóságát kivívni. 

Mindennek alapfeltétele azonban az, hogy a tagjaink színházi előadásokat 

nézzenek, és publikáljanak. 

Ennek érdekében: 

- Az új elnökség – megragadva az alkalmat, hogy új – belefogna a (szokásos) 

megkeresésekbe annak érdekében, hogy a színházak méltányos jegyárakkal 

tisztelet- vagy sajtójegyekkel fogadják tagjainkat, valamint feltérképezné a 

vidéki színházak segítő és fogadó szándékának mértékét és módját. (Persze 

kevés siker várható ettől, de legalább megpróbáljuk. Hátha néhány vidéki 

színház a kezdeményezésünkre pozitívan reagálna.) 

- Nem lehetne-e a céh honlapját olyan felületté tenni, ahol honor nélkül bár, de 

publikálhatnának olyan szerzők, akiknek nincs orgánumuk és megbízatásuk, 

noha látnak olyat, amit szívesen megírnának? (Akár videóblog formában, 

vetésforgóban, személyes jegyzetként, kitalálandó a forma.)  

A láthatóságunk erősítése érdekében is ambicionáljuk, hogy a céh jelen legyen a 

színházi élet fórumain, szakmai kérdésekben véleményt nyilvánítson és mások 

véleményét formálja.  

Döntsük el, mi legyen a céh szerepe a színházi életben, azután pedig pusztán a 

munkákkal és a nyilvánosság segítségével töltsük be ezt a szerepet, függetlenül attól, 

hogy ebben bennünket támogat-e bárki bármivel. (Pl. színházigazgatói pályázatnál 

kérjük ki a nyilvános pályázatokat, olvassuk el, bíráljuk el kvázibizottságként, és 

publikáljuk a szakmai álláspontunkat a kérdésben. Vagy: állami művészeti díjakra 

szavazzuk meg a saját jelöltjeinket, és a hivatalosakkal párhuzamosan hozzuk 

nyilvánosságra indoklással együtt.) 

A szakmai jelenlét erősítésének lehetséges módjai: 

- Szakmai események létrehozása. Egyrészt újra megpróbálkoznánk azzal, ami 

már az előző elnökség céljai között is szerepelt: szakmai beszélgetésekkel 

egymást közt. Van-e 3-4-8-10-15 tagunk, akinek lesz kedve és ideje havonta 

egyszer leülni valami kávéházban színházi előadásokról beszélgetni? Esetleg 

meghívni egy-egy színházi alkotót beszélgetni? Eleinte magunk közt, és ha 

működik, akkor majd nyilvánosan? 



- Szakmai események szervezése közösen más szervezetekkel – dramaturgokkal, 

írókkal, színházakkal. (Pl. kortárs drámáról, színházi nevelésről stb.)  

- Kritikus óráknak esetleg újra nekifutni. 

- Együttműködési lehetőségek keresése. (színházak – utazás, szakmai 

beszélgetések, közönségtalálkozók vezetése, Kritikus óra. Pl. OSZMI – 

életműdíjasok életműve, egyetemek - kritikusképzők.)  

- Szorgalmaznánk, hogy a céh tagjai vállaltan a céh tagjaiként vegyenek részt 

szakmai eseményekben (válogatás, zsűrizés, beszélgetésvezetés stb.)  

A szakmai tevékenység területei és keretei 

Szeretnénk, hogy a tagok szakmai kapcsolatban legyenek egymással. A céhet úgy 

képzeljük el, mint egy szakmai közösséget, amelyben szakmai tevékenység folyik a 

tagok részvételével. Tagozatokba vagy munkacsoportokba szerveződnénk témák 

mentén, olyan témafelelősökkel, akik más tagokat tudnának aktivizálni. Minden 

tagunkat megkérdeznénk, melyik szekcióhoz kíván csatlakozni. 

Fontosnak tartjuk, hogy a céhben mint szellemi műhelyben kidolgozzunk közös 

álláspontokat, véleményeket lényeges szakmai kérdésekről, pl. a POSZT sorsa, 

kisvárdai fesztivál jövője stb. Szükség lenne közös műhelymunkára kritikusszakmai 

kérdésekben is: pl. a színházi nevelés vagy a részvételi színház nyomán felvetődő 

kérdések és igények a kritika műfajával szemben, vagy a zenés színház, a tánc-, 

gyerekszínház kapcsán felmerülő specialitások stb. 

A következő munka- vagy témacsoportokat hozhatnánk létre:  

- nemzetközi kapcsolatok (Tompa Andrea? Jászay Tamás? Sebestyén Rita?) 

Különös tekintettel a nemzetközi showcase-ekre, amikhez szervezetileg nincs 

közünk. Hogyan működnek a környező országok kritikusszervezetei? 

 

- elméleti szakmai műhely (Nánay István?, Sándor L. István?, Varga Anikó? 

Urbán Balázs?) A céh álláspontjának kidolgozás szakmai kérdésekről: pl. a 

POSZT-ról vagy a kisvárdai fesztiválról, igazgatói pályázatokról stb. 

 

- gyakorlati szakmai műhely (Csáki Judit?, László Ferenc?, Kovács Dezső? Králl 

Csaba? Papp Tímea?) Fiatalokkal való foglalkozás, esetleg a honlapos 

publikációk felügyelete, valamint „szakirányos”, szakterületes konzultáció. 

 

- szakutak, szakesemények (Miklós Melánia? Proics Lilla?) Tudnának-e a vidéki 

kollégák (Mikita Gábor Miskolcon?, Ölbei Lívia Szombathelyen?, Jászay Tamás 

Szegeden?, az erdélyi kollégák Erdélyben?) segítő kapcsolatot megteremteni 

a helyi színházakkal, vagy ha azt nem, akkor információt szolgáltatni „mit 

érdemes megnézni” és „vendégszerepel-e Pesthez közelebb?” tárgykörben?  

 

- kritikusdíj (Papp Timea?, Jászay Tamás?) 

 



- szakmai élet (Miklós Melánia?, Herczog Noémi? Dömötör Adrienne? Kállai 

Kati? találkozók, beszélgetések előadásokról egymás közt, „kritikus szalon”, 

közös szakmai események szervezése más szervezetekkel.  

 

- szakmai kommunikáció (Kovács Bálint? Papp Tímea? Bogácsi Erzsébet?, 

Zappe László?) (az előző elnökség által sokáig sikeresen és hasznosan vitt havi 

hírlevél szolgálat, és a kifelé megnyilvánulás: közlemények, nyilatkozatok. A 

honlap esetleg működhetne zárt fórumként is, ahol topikok mentén 

kommunikálunk egymással, akár előadásokról, akár ügyekről, akár megjelent 

kritikákról. 

 

- tánckritikusok (Halász Tamás? Kútszegi Csaba?) – miért nincsenek velünk, ha 

vannak? Ránk férne a velük való szakmai együttműködés – tájékozódás 

 

- egyetemi oktatók – (Jákfalvi Magdolna?, P. Müller Péter?, Karsai György? 

Ungvári Zrinyi Ildikó? – tudnánk-e betagozódni, együttműködni képzésben?  

 

- határon túli tagozat (Boros Kinga? Köllő Kata?) Jó lenne, ha az erdélyi 

kollégák visszajönnének, sőt gyarapodnának mint erdélyi kontingens. Egyrészt 

integrálni szeretnénk őket – pl. szellemi műhelyek –, másrészt segíteni és 

támogatni őket abban, hogy Erdélyben úgy tudjanak működni együtt, 

ahogyan szeretnének. Szerveződjenek és dolgozzák ki, miként tudnák 

áttekinteni és esetleg díjazni a legjobb erdélyi színházi teljesítményeket. 

Minden lehetséges segítséget meg kell adnunk ahhoz, hogy azt a kevés 

előnyt, amit élvezünk – például utaztatás és vendéglátás egy-egy színházban 

–, ők is élvezhessék. Nagyszerű lenne, ha – Csáki Judit szuper felajánlása volt ez 

–, vendégül tudnánk látni őket olykor egy-egy budapesti színháznéző túrára.  

 

- jogi-pályázati szekció (Csizner Ildikó? Rádai Andrea? Zsigmond Andrea?) 

alapszabály esetleges módosítása, pályázatfigyelés, ösztöndíj-lehetőségek 

keresése 

 

- fiatalok szekciója (Puskás Panni? Frauenhoffer György?,Kelemen Orsolya?) 

Ideje lenne, hogy a fiatal tagok összeszerveződjenek és összeesküdjenek 

abból a célból, hogy megfogalmazzák, mit várnak a céhtől, hogyan képzelik 

a működését.  

 

- bizottságok: etikai és gazdasági ellenőrző 

 

A fenti program pontos kidolgozásához és megvalósításához valamennyiünk közös 

szándéka szükséges. Ezekhez az elképzelésekhez kérünk nem egyszerűen bizalmat és 

támogatást, hanem cselekvő részvételt. 

Stuber Andrea, Kovács Bálint, Proics Lilla 


