
ölbekapva. / Kezedben egy szál barka - / el
vérzel. Igy virágzol." (Medália) "Meghalunk és
feltámadunk / pillanatról pillanatra - / képze
letünk vak szemeit / meregetjük végtelenbe."
(Antik felirat) "Hogy együtt leszünk a Paradi
csomban? / A színpadi fák szélcsöndjét feled
ve? / A szájhoz kapott kéz rémületét is? / / S
végre: hogy mi az emberi méltóság? ./ / Hogy
bármely élet mindünkével ér fel?" (Ot kérdés).
(Szent István Társulat, Budapest, 2002)

NÉMETH G. BÉLA

TARJÁN TAMÁS: SZABADISKOLA

A kötet szerzője ~z egyik legkövetkezetesebb
kritikus-esszéíró, Izlését és hajlamait követve
újra meg újra összegzi színházi tapasztalatait,
illetve többnyire azokról a. könyvekről ír, ame
lyek hősei valamiképp a színházhoz is kapcso
lódnak. Másrészt igazi bíráló: nem elégszik meg
a művek, szerzők, rendezők, előadók méltatásá
val, hanem szóváteszi ízlésficamaikat, esetleges
hibáikat is. Manapság, amikor a kritika nem a
művészi minőség és értékek szempontjaira for
dítja figyelmét, hanem csoportérdekek. netán vi
lágnézeti szempontok megjelenítője,ez a követ
kezetes magatartás csak méltánylást érdemel.

Leginkább arról a három tanulmányról érde
mes szólnunk, amelyek Az ember tragédiája kű

lönböző előadásairól szólnak. Az első a Madách
Színház Kerényi Imre rendezésében tartott elő

adásáról ad lesújtó képet. Egyben arra is rávilá
gít, hogy Tarján Tamás nem a műalkotások mo
dern felfogása ellen berzenkedik, a logika hiá
nya, az eklektikusság és a giccs taszítja. " ...azért
éri sérelem a drámaköltöt. mert nem ésszerűen,

nem következetesen, nem koncipiáló nagyvona
lúsággal hajolnak el tőle és textusától... A gondo
lati szokszínűség, sokszálúság folytonosan átper
dül a színpadi zsibvásár forgatagába." Hát...

A másik rendkívül alapos kritika - most a
harmadikról nem szólnék - az új Nemzeti
Színház nyitó előadásával és Szikora János ren
dezésével foglalkozik. Igen nehéz feladat lehe
tett elfogulatlan, csak a teljesítményre összpon
tosító méltatást írni egy olyan mű színpadi
megjelenítéséről, amely nem egyszeruen szín
háznyitó volt, hanem egy a politika központjába
került intézmény legitimálásának kísérlete is, rá
adásul rendezőjétbizonyos mértékben a televízi
ós közvetítés bonyodalmai is zavarhatták. Tarján
Tamás azonban rávezetett a pontos fogalomra:
az organikusság hiányzott a remek ötletekkel fű

szerezett felvonások egészéből, s abban is igazat
adtam neki, hogyaszínészgárda kiválasztása
sem volt a legszerencsésebb. Irói bravúr, ahogy
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elmagyarázza, miért nem szólalt meg a Tragédia
befejező mondata, amely az embert bizalomra
ösztönzi, s az isteni kegyelem jótékony közre
működését ígéri számára. (Ezt Madách gondolta
így!) Megvallom. enélkül hiányosnak éreztem az
egész vállalkozást, s még talányosabbnak a dara
bot, amelyben így is van talány bőven.

Ha már Tarján Tamás stílusát említettem,
hadd mondjam el mindegyik írása dicséretéül:
remekül fogalmaz, szellemes, elegáns, ha úgy
kívánja a bírált alkotás, emelkedett. Nem tudok
ennél nagyobb pozitívumot mondani, hiszen
manapság gyakran vagyunk tanúi az emelke
dettség félreértelmezésének: a kritikus oly ma
gaslatokra emelkedik olvasója fölé, hogy ennek
csak halvány sejtelmei vannak arról, mit is akar
mondani a bíráló, s zavarát csak fokozza, hogy
megfelelő felvilágosítás híján arról sincs fogal
ma, miről szól a mű. Tarján Tamás megmutatja:
másként is lehet... (Pont Kiadá, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

VISKY ANDRÁS: ÍRNI ÉS (NEM)
RENDEZNI

A kötet Esterházy Pétertől vett címe két vonat
kozásban értendő: utal a szöveg és az előadás

kettősségére, s utal a dramaturg munkájára,
szerepére. A kettő természetszerűen igen szoro
san összefügg, amint tanúsítják Visky András
ide sorolt írásai, melyekben a gyakorló és a
színház lényegéről gondolkodó, a szakmában
joggal megbecsült dramaturg szólal meg, hogy,
mint Prospero A viharban, miután - ha nem is
minden, de kétségtelenül - több oldalról meg
vizsgálta a (színházi) létezés értelmét, ő is eltör
je "pálcáját" s így vonja le a tanulságot, amire őt

nem a könyvek és a fóliánsok tanították, mint a
Shakespeare-dráma hősét, hanem írói életmű

vek drámaírói szegmensei, elsősorban Tamási
Aroné, a maiak közül pedig Esterházyé, Tolna
ié, Garaczié, Kornisé, rendezői opusok (Cro
towskié, Brooké, Haragé, Muguré), illetve szín
házi (drárna-, kritika-, elméleti) könyvek. Róluk
ír esszéiben. drámai opusoktól. rendezőktől

szeretne választ kapni a színház lényegét jelen
tő textus és előadás viszonyának kérdésére.

Nagy tudatossággal felépített, az írásokat
egymástól elkülönített, de egymásra épülő, egy
séges tömbökbe rendezett kötetét Visky a dra
maturgi szerepről, gondolkodásról szóló ön
meghatározónak mondható írással kezdi, illetve
tapasztalatait összegező írással zárja. Az első

ben a szemléleti kiindulópontot nevezi meg,
miszerint irodalom és színház magyar viszo
nyok között "mindmáig lezáratlan" vitájában a



dramaturg feladata nemcsak az, hogy "az írás
művészetet kapcsolja össze a színházművészet

tel", hanem - fordítva - "a színházművészet

összekapcsolása az írásművészettel". Magyarán,
hogy mindkét, elválaszthatatlanul összetartozó s
mégis szüntelenül vitában álló oldalt képviselje,
de inkább az előadást részesítve előnyben, az író
képviselőjeként ugyan, de a "rendező barát
ja"-ként (Radnóti Zsuzsa). Az utolsóban pedig,
miután bejárta a művészet (irodalom/színház)
és a tudomány tartományait, megbizonyosodott,
a dramaturg igazi feladata, hogy kérdéseket te
gyen fel, értelmiségiként viszonyuljon a talány
hoz, amit nem megfejtenie kell, hanem minél
alaposabban megismerni - belülről. S ez a belül
a színház esetében nem a Betű, hanem a Lélek
világa. Amit könyvében az útitárs Hermészként,
ki hírvivő is és az ékesszólás mestere is, elkez
dett és végigcsinált, azt bölcs Prosperóként fejezi
be: tudja, hogy a .sensus litteralis és sensus spi
ritualis közötti oppozíciót" meg nem szüntetheti,
nem jutíhat) el a vágyott egyezség földjére, de
szerzett ismeretei, tudása feljogosítja, hogy kér
déseket tegyen fel a rendező(k)nek (és munka
társai/k/nak) és az íróíkrnak egyaránt.

Visky számára érthetően a kiindulópont a
leginkabb meg nem értett erdélyi hagyomány,
Tamási Aran drámai opusa, amint erről többek
közőtt a születés centenáriuma alkalmából ké
szült néhány dolgozat (Színház és rüus, 1997),
köztük Visky András itt újra közölt Tamási szín
házeszményét, illetve az egyik legtalányosabb
Tamási-mű, az Ósvigasztalás előadhatóságának
lehetőségeit vizsgáló szövege tanúskodik. Füg
gelékként megtoldva Szőts István sikeres vállal
kozásának felidézésével, miszerint a rendező "az
igen fiatalnak számító filmművészet médiumá
ban (. ..) megvalósította azt, amit a Tamási-drá
ma a gazdagabb hagyománnyal, de meglehető

sen merev kánonokkal bíró színházban csak
részben tudott keresztülvinni". S ezzel mintegy
utalunk is rá, hogy Visky, amint Harag György
ről szóló írásában is olvassuk, elsősorban a ma
gyar színjátszás merevségében, fantázianélküli
ségében, művészi "bénaságában" látja az okot,
hogy a hagyományos irodalmi formától eltérő

drámákat vagy mellőzi/mellőztea színház, vagy
képtelen volt megfelelő, hiteles formában színre
vinni ezeket. Igaz, olykor felerősödött a "színház
textus ellen vívott szabadságharca", de ez kitelje
sedés helyett "bársonyos forradalommá szelí
dült". Ahogy a könyv szerzője Esterházy Péter
Búcsúszimf6niája kapcsán látja abban az ötven
címszóból felépített esszében, amely a nem ha
gyományos drámákat írók közül mindenekelőtt

Tolnai Ottó és Garaczi László opusát vallató
blokkban található. (Sajnálhatjuk, hogy Parti
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Nagy Lajos drámaírásáról nem készült hasonló
írás.) Míg az európai rendezői mezőnyből azok
közül, akik számára a "színházi szöveg egy térbe
írt textus", melyet csak a színjátszás szuverén
eszközeivel lehet/szabad "életre kelteni", Harag
és a magyar színházakban is otthonos Vlad
Mugur mellett a talán két legnyughatatlanabb
alkotóról, Peter Brookról és [erzy Grotowskiról
tartalmaz írást a könyv. De Visky a kritikusok
közül is azt érzi rokonának, aki - mint Koltai
Tamás - "azokat az előadásokat tartja a maga
számára (nem utolsósorban pedig a magyar
színházi viszonyokra) paradigmatikusnak, ame
lyek fölszámolják a színházban uralkodó, archi
tekturálisan rögzített, a nézői részesülést (meg)
akadályozó hierarchiákat".

Visky András nagy tapasztalaton alapuló,
szenvedélyes gondolkodásról tanúskodó esszé
kötetének minden írása jelentős adalék a szín
ház szellemi/formai önállóságért folytatott har
ca érdekében, és bizonyíték ennek jogosságáról
és szükségességéről. (Koinóia, Kolozsvár, 2002)

GEROLD LÁSZLÓ

KAZIMIERZ BRANDYS: RONDÓ
Szerelem, színház, háború

A közelmúltban került a könyvesboltokba Sán
dor Iván Drága Liv című regénye, amely akár a
Brandys-regény alcímét is viselhetné: Szerelem,
szinhdz, háború. S nem tud nem eszünkbe jutni
Spiró György Ikszekje sem akkor, amikor Kazi
mierz Brandys Rondóját olvassuk, mely utóbbi
nak a második világháborút megelőző, majd át
szelő időtengelye az ötvenes éveken keresztül
végül egészen a hetvenes évek közepéig húzó
dik. Addig a pontig tehát, amikor a regény be
szélője elkezdi kiigazító olvasói levélnek indu
ló, majd személyes-történelmi emlékezéssé faju
ló írásgyakorlatát, amelyben eleinte folyton men
tegetőzik, majd egyre inkább belehevü1, vagyis
modoroskodó mesélőkéntegyre meggyőzó'bben

azonosul a mese tárgyával: önmagával. Levet
kezi tehát modorát, csak hogy egyre magával
ragadóbb fordulatokban és reflexiókban tegye
érdekessé - saját magát.

A lángvörös hajú elbeszélő főhős egyébként
- úgy hírlik, majd csendesen megcáfoltatik 
a két leánygyermekkel rendelkező Pilsudski
marsall törvénytelen fia, mely fiktív információ
ironikusan fűszerezi a nemzeti ellenállás, azon
belül a Rondó nevű szervezet történetét. Ami
maga is fikció, de nemcsak azért, mert regény
ben olvasható, hanem azért is, mert a szervezet
ötlete a főhős fejéből pattant ki. De nem azért,
hogy meg is valósítsa, hanem hogya fikció ré-


