
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


