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szemle
edig ha ma, ezeken a helyárakon szín-
ázba kell járni valakinek, akkor éppen ez
réteg az, amelyiknek el kellene lepnie a

zínházak nézőtereit. Természete-sen nem
ltalánosítok, és nagyon de nagyon
isztelem az általam is jól ismert
ivételeket.

A közönséggel való kapcsolatról be-
zélve, még egy kérdéssel kell foglalkoz-
om, mely éveken át vita tárgya volt. Ma,
gy érzem, már elült, a vita lényegé-ben
ldőlt. Ez a kérdés pedig, hogy hol árulják

színházak jegyeit, a szervezés-ben, a
egypénztárban, a Színházak Központi
egyirodájában vagy esetleg bérletben
eljenek el előre? Kétségtelen, a bérletnek
ok előnye van. Például a törzsközönség
ialakulása az egyik legfontosabb, de
mlíthetem a biztonságot is, melyet a
érletezés nyújt a színház-nak. Ez utóbbi
zonban kétes, egyoldalú előny, mert a
érletes kiszolgáltatott a színháznak, és
ég a bukott darabnak is - elvben - biztosít

uszonöt-harminc telt házat, legalábbis
énzügyi szem-pontból. Ezt pedig sem a
ukott darab, sem a bérletes közönség nem
rdemli meg. Én úgy érzem, egy időszak
dáz vitái a bérletezés körül megszűntek, a
zínházak kevesebb bérletet hoznak
orgalomba, de már a nézők sem keres-nek
nnyi bérletet.

Tulajdonképpen az a kérdés is eldőlt,
ogy hol árulják a színházak a jegyeket.
eltétlen szükséges a szervezésen keresztül

örténő terjesztés, legalábbis ma még. De
eltétlenül fokoznunk kell a jegypénz-tárak
eggyel történő ellátását is. Felmerülhet a
ogos kérdés, miért kell a szervezés,
zükség van-e most is erre a formára. A
álasz egyértelmű: igen, mert a közönség
gy jelentős és nagyon fontos része nem
ud a pénztárnál sorban állni jegyért,
olgozik és hamarabb vásárol jegyet, ha
elyben, a munkahelyre viszik. Szükség
an továbbá erre a szervezésre még azért
s, mert a jegypénztárnál a közönségnek
gy bizonyos rétege vált jegyet, és ez a
éteg néha érdekes, kultúrpolitikailag
ontos műre nem kíváncsi. Itt kap szerepet

közönségszervező, mert az ilyen darabok
lőadásaira be kell hozni a közönséget.
rre pedig csakis a közönségszervezés
épes. A legtöbbször az a helyzet, hogy a
énztárnál csak-is a futó, jól menő,
eginkább a bulvár-darabok jegyeiért állnak
orban. Fontos érv továbbá a szervezés
étjogosultsága mellett az is, hogy a
özönséget elszoktattuk a pénztártól, az
ás, hogy kívána-

tos é s j ó lenne minél előbb visszaszok-
tatni oda, de ez csak fokozatosan és na-
gyon jól sikerült műsorpolitikával lehet-
séges, szóval igen nehéz kérdés, melynek
megoldásához idő és nem is kevés idő
szükséges.

Vitathatatlan az is, hogy a Színházak
Központi Jegyirodájára is szükség van,
mert ott egy helyben több színházba vált-
hatják meg az érdeklődők a jegyüket, és a
vidékről Pestre látogató csoportok is
hamarabb keresik fel a Jegyirodát, mint a
színházak jegypénztárait. A Központi
Jegyiroda tehát a színházak propagálásán
túl kényelmesebbé is teszi a közönség szá-
mára a jegy megvásárlását. Az más téma,
hogy ennek a tiszteletre méltó irodának a
propagandamunkája lehetne sokkal jobb is.
De jelenlegi formájában is segíti a
színházak egyáltalán nem könnyű munká-
ját.

Ebből, a kérdéskomplexumhoz képest
rövid eszmefuttatásból is látható, hogy a
közönség és a színház kapcsolata igen
összetett kérdés, a megoldása nagyon
nehéz, különösen úgy, hogy mind-két fél
teljesen elégedett legyen, de azért előbb
vagy utóbb beszélnünk kellene erről, mert
a közönség és a színházak egyaránt
gondokkal küzdenek, és talán mindkét fél
gondjain lehetne segíteni.

E számunk szerzői

CZÉRE BÉLA,
a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa

CSÍK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó- és Propa-
ganda Osztályának csoportvezetője

DÉVÉNYI RÓBERT,
a Múzsák Közművelődési Kiadó szerkesz-
tője

GÁBOR ISTÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

P. MÜLLER PÉTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

RA IK ANDRÁS újságíró
RÁCZ GYÖRGY

a Magyar Rádió nyugalmazott főrendezője
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
SIVÓ EMIL,

a Thália Színház gazdasági igazgatója
VASS ZSUZSA,

a Magyar Színházi Intézet munkatársa

RÓNA KATALIN

Kétszerszínház

Közelesen egyidőben látott napvilágot
Tarján Tamás önállóan is egészet érő, ám
egymást nagyon pontosan kiegészítő két
kötete. A drámaírói arcképeket,
pályarajzokat, műelemzéseket,
összefoglaló tanulságvállalásokat tartal-
mazó Kortársi dráma és a szerző évtizedes
recenzensi tevékenységét tükröző
színikritika-gyűjtemény, a Százszorszínház.
Egymás nélkül v a g y egymást ki-egészítve
- vethető föl, épp a sajnos szokatlan és
hiányzó egyidejűség okán a kérdés.
Egymás nélkül, önállóan is kezelhető a két
kötet, hiszen akár a húsz drámaírói portré,
akár a színházi elő-adásokról szóló
jegyzetek alkalmasak lehetnek arra, hogy
belőlük az adott időszak az
irodalomtörténet, illetve a színháztörténet
szempontjából lényeges irodalmi,
dramaturgiai, színházesztétikai,
színjátszási sikereire, gondjaira kapjuk
meg Tarján Tamás válaszait, amelyek így
csokorba kötve - akár az egyik, akár a
másik kötetet választjuk - egységes
gondolkodásmódot tükröznek, egységes
értékszemlélettel adnak, természetesen
írójuk szemléletéből, áttekintést a hatvanas
évek második felének, illetve a hetvenes
évek magyar drámairodalmáról,
színjátszásáról és értelemszerűen a
dolgozatok írójáról. Egymást kiegészítve
pedig a színikritikák hitelesíthetik az
irodalmár gondolkodásmódját, hiszen az
előadások meggyőzhetnek a dráma
értékeiről, vagy cáfolhatják az olvas-
mányélményeket. Ezért is kell különös

jelentőséget tulajdonítanunk a vállalko-
zásnak. 'Természetesen e nagyon is össze-
függő kétirányúság meghatározta Tarján
Tamás válogatását. Ahogy maga mondja cl
a Százszorszínház utószavában: azokat a
színibírálatokat, amelyeket beépített az írói
arcképekbe, elhagyta a kritikai
gyűjteményből. Ily módon, tehát
összegezve a két kötet írásait, alakulhat ki
egységes kép az elmúlt más-fél évtized
magyar drámatörténetéről, illetve az utolsó
tíz esztendő színház-történetéről.
Hangsúlyozzuk: írójuk személyiségének,
gondolkodásmódjának, értékkeresésének és
értékítéletének, vala-mint ízlésének
tükrében. Hiszen azt,
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int minden kritikusi pálya szemlélete-
or, itt sem lehet figyelmen kívül hagy-ni,
ogy a kritika bármennyire is szükség-
zerűen igyekszik objektív lenni, soha-sem
ehet mentes alkotója szubjektivitásától,
gyéniségétől, ízlésétől, elkötele-
ettségétől. Ha nem így lenne ugyanis,
zükségtelenné válna a kritikaírás, ele-
endő lenne helyette egy kórus, amely
zabályos időközökben azonos dalt fúj-na.
gy korszak, egy drámaíró, egy színház,
gy színházi ember alkotó folyamatáról
alójában - a kritikusi tévedések,
elléfogások meghagyásával együtt - a

ülönböző kritikákból kialakuló összkép
dhat igazi ábrázolatot.

A Kortársi drámában Tarján Tamás a
agyar drámatörténeti határ cezúráját

967. február 24-ével vonja meg. Ezen a
apon mutatta be a Thália Színház Örkény
stván Tóték című tragikomédiáját. Á
élhető határkő után Tarján „a Tóték utáni"
agyar dráma történetéről beszél.
agyarázata szerint ezzel a művel került

egközelebb a magyar színház a
ilágszínházhoz. Természetes össze-
üggésekkel, egymáshoz kötődésekkel,
gyfajta drámaíróközeg megteremtődé-
ével igazolja gondolkodását, következ-
etését, amelyre az írói portrékban keresi
eg az okokat, helyzeteket, valóságos és

épzeletbeli láncszemeket.
A kötetben húsz drámaírói portrét,

efejezett életműveket, többségükben ma
s alakuló, folytatódó pályaképeket elemez
ilológiai hitelességgel. Nem vállalkozott a
uszadik századi magyar dráma olyan
lkotóinak tárgyalására (Németh László,
llés Endre, Illyés Gyula), akik nemcsak
angjuk, de egész szín-műírói
evékenységük okán önálló, akár teljes
ötetet elfoglaló - tekintettel akár csak
ajd fél évszázados tevékenységükre -

rámatörténeti elemzést igényelnének.
égis az irodalmi összefüggésekben,

árhuzamokban vagy különbözőségekben
zemélyiségük jelen van az írásokban.

A Dramatis Personae-ben Tarján sza-
adkozva sorolja a kimaradt alkotókat:
eöres Sándort, Gyárfás Miklóst, Mes-

erházi Lajost, Thurzó Gábort, Mészöly
iklóst, a határokon túli magyar irodalom

épviselői közül Tolnai Ottót, Csiki
ászlót, Székely Jánost, a fiatalok közül
uhász F. Istvánt, Schwajda Györgyöt és
ásokat. Mégis, nemcsak meg-

yugtatásul, azt kell mondani, a teljességre
ég nem lehetett törekedni. S ha nem

rendszeres magyar drámatörténet"
egalkotására törekedett az esszék szer-

zője (mint ahogy tudjuk, hogy nem),
akkor ebben a kötetében kétségtelenül a
kortársi dráma útkeresése, fejlődése
szempontjából lényegi pontokat ragadta
meg. S ha van még igénye rá, lesz érdek-
lődése továbbfejleszteni a drámatörténe-
tet, úgy nyilván talál alkalmat a kitelje-
sítésre, sort kerít a kimaradottak beható
elemzésére is. Mindenesetre ezzel az
okosan három részre tagolt kötettel
jelentősen hozzájárult a napjaink magyar
drámairodalmában való eligazodás-hoz.
Különös tekintettel arra, hogy az 1945
utáni magyar dráma története nagyjában-
egészében még megíratlan. Hiány-pótló
vállalkozásnak, talán, bízzunk benne, első
nekifutásnak tekinthető Tarján Tamás
kötete. Egy gyors fölsorolás - Sarkadi
Imre, Örkény István, Hubay Miklós,
Szabó Magda, Sütő András, Száraz
György, Hernádi Gyula, Karinthy Ferenc,
Csurka István, Fejes Endre, Gyurkó
László, Maróti Lajos, Szakonyi Károly,
Gyurkovics Tibor, Görgey Gábor, Eörsi
István, Kocsis István, Spiró György,
Bereményi Géza - mutatja, igazolja, hogy
Tarján Tamás választásai nem
esetlegesek. Érték-és fejlődéscentrikusak.
Lényeglátó és mélységeket kutató
irodalmári szemlélet-módja feltételezi a
kortárs dráma tanulmányozásának-
elemzésének folytatását is. Nemcsak új
arcok fölfedezésében, hanem a
folyamatosan alkotó drámaírók
tevékenységének továbbkövetésében.

Tíz esztendő száz színházi estéjének
tapasztalatát foglalja magába a
Százszorszínház. Tarján Tamás 1971 és 1981
között írott színházi recenziói, tanulmá-
nyai sorakoznak egymás mellett, igye-
kezve képet adni az időszak színjátszá-
sáról. Az írások a SZÍNHÁZ című
folyóiratban, a Kritikában, a Napjainkban,
a Mozgó Világban és a New Hungarian
Quarterlyben jelentek meg. Tarján az
általa lényegesnek vélt asszociációs körök
kialakításával csoportosítja a kötetben
megjelent dolgozatokat. Ily módon
rávilágítva a kapcsolatokra, össze-
függésekre. Föltűnően elsősorban saját,
illetve megközelítőleg saját nemzedéké-
nek rendezőit, pontosabban azok munkáit-
előadásait vizsgálja. De nem zárkózik el
az idősebb generáció alkotásainak elem-
zésétől. Igy kap helyet a kötetben, a
tartalmi csoportosítás igénye szerint
Kazimir Károlytól Valló Péterig, Marton
Endrétől Szikora Jánosig, Várkonyi
Zoltántól Zsámbéki Gáborig, Horvai
Istvántól Székely Gáborig stb. a magyar
színházi rendezők sora.

Tarján Tamás azzal, hogy valamennyi
kritikája címe alatt jelzi az előadás ren-
dezőjének nevét, akarva-akaratlan hitet tesz
a rendezőcentrikus színjátszás mellett. Írásai
magvát az irodalmi alapanyag, tehát a
dráma és a rendezői munka, a mivé lesz a
darab a színpadon, mit ad-hat hozzá a
színház a műhöz gondolkodása adja. Az
írások mindenkor figyelembe veszik a
körülményeket, a szín-mű előadása körül
kialakult nézeteket. Tarján kritikusi
elkötelezettsége a fontos alkotások
befogadásában, magyarázatában áll. A
színházi fejlődés érdeké-ben nyitott a
különböző színházi irányzatok felé.
Értelemszerű, hogy ezzel együtt mindig
befolyásolják saját ízlésének kívánalmai, a
maga mércéjével méri a különböző
teljesítményeket. Ugyanakkor nem lehet
nem észrevenni, hogy Tarjántól nem áll
távol a reális szituációk, az aktuális
események, kívánalmak mérlegelése sem.
Ám távolságot tart az ebből eredhető
közhelyektől, a tudálékosnak tetsző
általánosítgatásoktól.

Mindez együtt megadja írásainak azt a
fontosságot, amely tükrözheti egy
szakszerű, elsősorban irodalomtörténeti
recenzens helyét, szándékát a hetvenes
évek magyar színikritikájában.

(Tarján Tamás: Kortársi dráma, Mag-
vető Kiadó, 1983 és Százszorszínház,

Magvető Kiadó, 1984.)

Következő számaink tartalmából

Színikritikusok díja 1983/84

Nánay István:
Mirákulum a múzeumudvarban

György Péter:

Keserű és édes

Csáki Judit:

Goldoni - kétszer

Forray Katalin:
Zajos siker - 1843-ban

Bécsy Tamás:
Tapasztalatok a dán színházról

Róna Katalin: Nyolc

kicsi előadás


