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TÖRTÉNELEM SZÍNHÁZBAN ELBESZÉLVE
TARJÁN TAMÁS: A KIRÁLYNÉT MEGÖLNI NEM KELL FÉLNETEK

a csak az első, e kötetben található
kritika (1986) dátumát írom ide meg az
utolsóét (1993), máris jeleztem legalább
az egyik legfontosabb vonását Tarján
Tamás új színikritikai gyűjteményének:

olyan nyolc-éves időszak bemutatóiról ad
számot, amely alatta magyar valóság szinte
maradéktalanul ki-cserélődött. (S benne,
természetesen, a színházi valóság is.) 1986:
még teljes fegyverzetében virul a pártállam és
az ő kultúrpolitikája, sőt: át-meneti enyhülések
után ez az év éppen a - talán utolsó - nagy
szigorkodás, a gyeplő meghúzásának éve. Már
nagyon hangos és erőteljes a második
nyilvánosságba szorított ellenzék, de még
leváltásokkal, szilenciumokkal, lapbetiltásokkal
és bezúzásokkal, ejtőernyős kádereknek a
művészeti területre történő „kihelyezésével"
próbálják meg odafent megmutatni, hogy - Hel-
sinki szelleme ide, tolerancia o d a - a hatalom ki-
nek a kezében van, s aki a birtokosának mond-
hatja magát, még mindent megtehet: diktálhat
ízlést, megszabhat értékrendet, gyárthat sikert
és parancsolhat művi bukást, elnémíthat és
előnyhöz juttathat úri (vagy inkább stílszerűen:
elvtársi) kedve szerint. Mindennek a színházi
életben is megvan a maga vetülete. Még van ér-
telme (pontosabban: még politikai értelme is
van) az avantgárd kísérletnek, hiszen odafent
nem szeretik. Még vannak - jócskán! - tiltott
szerzők, tabu darabok, csak kis létszámú stúdió-
közönség számára engedélyezett produkciók,
melyekről írni nem szabad, vagy ha igen, szintén
csak szűk körű olvasóközönséggel bíró lapokba.
Még (nagyrészt a fentiek miatt) van lelkes, fárad-
hatatlan szurkolótábora az ilyen színháznak, a
néző még cinkosa rendezőnek és színésznek,
ha az előadásban olyan koordinátarendszert ta-
lál, amelyet a maga társadalomképére helyezve
úgy érezheti: rólunk van szó az - időben és tér-
ben - mégoly távoli drámában is. Még van értel-
me egy-egy sor aktualizálásának, kiemelésé-
nek, mert a színházba járó közönség képes „a
sorok között hallani". Még egységes a kódrend-
szer fent, a deszkákon és lent, a zsöllyékben. A
művészi szempontból nem maradéktalanul
eredményes előadások így érdemükön felüli töl-
tethez jutnak: az ováció, a zajos siker esetleg
egyetlen részletnek szól, amellyel a színház ki-
játszotta a cenzúra éberségét - a többi, elna-
gyolt, netán zavaros motívum firtatása nem ildo-
mos dolog, mert politikai szempontból feljelen-
tésnek számít. Sőt a kritikus dilemmája is ilyen
színezetű ekkoriban. Ha megírja egy nehezen
engedélyezett, szinte „loppal" készült produk-
cióról, ami benne művészileg kifogásolható, tette
politikai denunciálásnak hat ebben a közegben,
közhangulatban. Ha nem írja meg: magamagát
kénytelen bizonyos nézőpontból árulónak látni,
mármint az esztétikai mérce elárulójának, aki
behódol egy politikai - bár ellenzékies - diktá

tumnak. Ha sem egyik, sem másik végletet nem
választja: könnyen ráfogják, hogy elkeni a dolgo-
kat, hogy úgy viselkedik, mint ama bizonyos Já-
nos érsek a szóban forgó kötet szellemes címé-
ben megidézett üzenettel: az írásjelek elhagyá-
sa révén véleménye érthető így is, úgy is,
jelent-heti azt is, amit odafent elvárnak, de azt
is, amit odalent hallanának szívesen.
Kutyanehéz mesterség volt ekkor a
színikritikusi - nem mintha máskor oly könyű
volna! -, de a rendszer utáni években csak
egyre keservesebbé és vigasztalanabbá vált.
Mindaz,ami összeforrasztotta a nézőt meg a
színházat, a politikai törésvonalak mentén ismét
jóvátehetetlenül kettévált. Ez is folyamat volt, de
meglehetősen gyors: három év alatt jóformán
minden eldőlt, méghozzá úgy, hogy évtizednyi
idő alatt is nehéz lesz visszacsinálni. Az
avantgárd társadalmi küldetése egy-csapásra
elillant, s bár az volna a dolgok természetes
rendje, hogy a művészi kísérlet vegytisztán
művészi anyagok eddig ki nem próbált reak-
cióival foglalkozzék, hogy a lakmusz valóban
elválassza a különnemű összetevőket, hogy a
színpadon a színpadi újítás lepjen meg s ne a po-
litikai bátorság, mindez nálunk mégsem így ala-
kult. Ilyenkor látni, mennyire egyedi helyszín Ma-
gyarország, vagy ha úgy tetszik, ez az egész kö-
zép-kelet-európai krecli, ahol bizonyos termé-
szeti törvények egyszerűen nem bírnak érvénye-
sülni. Nálunk a politikai merészség elszivárgásá-
val köldöknézés jött létre, annak is a bágyadtabb
fajtája, ráadásul - mint a másolópapírok eseté-
ben -, ahány kópia, annyiszor fakóbbak a szí-.

nek, halványul az üzenet, s marad nekünk pusz-
tán a ráismerés kétes öröme: tudniillik azt érez-
zük, hogy ezt bizony már láttuk máshol, máskor,
másokkal, ez visszaköszön innen vagy onnan. S
ami ezen felül marad még: egy másfajta politi-
kum visszatérése a színházba, a vezetői stallu-
moknak ismét pártkötődések, régi szolgálatok
fejében történő osztogatása, amikor is csöppet
se számít, hogy az ily módon színházcsinálóvá
tett személy tehetséges-e, hogy eszébe jut-e va-
lami vagy sem, hogy épít-e avagy inkább - pánt-
likás külsőségek közepette - rombol. Lettek saj-
nos „kormánypárti" színházak és koalíciós szí-
nészek (miközben e sorokat írom, estéről estére
MIÉP-es és MDF-es választási agitációs műso-
rok korteseiként láthatom őket a televízióban), és
lettek ellenzéki színészek, önkormányzati érde-
keltségű társulatok. Kormánypárti előadást kor-
mánypárti lap dicsér, ellenzékit ellenzéki.

Tarján Tamás kötete - bár látszólag csak
ürügyül szolgált mindennek a felvezetéséhez -
lényege szerint éppen nem ürügy, hanem kiváló
demonstrációs tárgya a szakmaiság becsületé-
nek. Tarján, amellett, hogy három színikritikai
kötete közül ez a mostani a legjobb, azt is bizo-
nyítja, hogy mindig lehetett találni tisztességes
megoldást a kényes dilemmákra. Éppen abban

az 1986 és 89 közötti időszakban, amikor a már
jelzett egérfogók sora lesett a kritikusokra, ő
megtalálta a mais vállalható modus vivendit: be-
csületes szakmai kritikát írt, azt írta le, amit látott,
megkereste és megadta hozzá a kultúr- és szín-
háztörténeti háttéradalékokat. Legbensőbb vé-
leményét az a finom, burkolt irónia közvetítette
(felváltva a túlzásba vitt, de éppen ezzel minősítő
udvariassággal), amely támadhatatlan volt, no-
ha lihegni, lelkesedni még kötelező penzumok
esetében sem volt hajlandó. Tarján - éppen
megalapozott tudása jogán - indulatos, de
ugyanakkor roppantul fegyelmezett ember mód-
jára számol be élményeiről, minden apró és je-
lentős mozzanatra kitér, sosem feledkezik meg a
produkcióban részes, gyakran mellőzött közre-
működőkről: díszlet-, jelmez- és látványterve-
zőkről, epizodistákról. Mindenkiről van egy vagy
több mondata, s bár ezek a megjegyzések ko-
rántsem mindig elismerőek, az eljárás maga rop-
pant méltányos, higgadt, és segít elhárítani
bármiféle elfogultság látszatát. A kritikák írója
nem tudja - nem is akarja - megtagadni
irodalom-történészi, mi több: filológusi
képzettségét, a da-rabokról tehát népszerű
modorban miniatűr esz-széket vagy - kevésbé
ihlető alkalmakkor - precíz lexikoncikkeket
közöl. Tetézi mindezt, hogy Tarján Tamás maga
is dramaturg; gyakorlatból tudja, miképp és
milyen határig lehet egy -- élő vagy holt - író
szövegével dolgozni, hol a hűséges hűtlenség
és a meghamisítás közötti határ. Kifejezései
mindig mértéktartóak és kulturáltak, ami
egyáltalán nem magától értetődő ma-napság;
elismerésként írom, hogy személyében egy
vérbeli úriember jár a színházakba, s ír véle-
rnényt róluk.

Ez azonban csak a felhám. Mert miközben sti-
láris értelemben sosem engedi magát indulatai
által elragadtatni, Tarjánnak nagyon is vannak
indulattal-szenvedéllyel képviselt ügyei. Sőt ép-
pen az utóbbi egy-két évről szóló írásaiban már
olykor azt érezni: a minőségromlás,a művészke-
clés, a dilettantizmus és felületesség kezd olyan
méreteket ölteni, hogy őt, a nyugodt és udvarias
bírálót is hovatovább elhagyja a béketűrése. Né-
ha már úgy érezzük: még egy silány produkció,
és magából a színházból is elege lesz. Hogy így
lehet, azt persze csak sejthetjük egy-egy szar-
kasztikus megjegyzéséből. Olyanokból, mint a
„működről" szóló (és szójátékkal megspékelt)
cikkzárás, a Lear király-előadások „túltermelé-
séről" megeresztett célzás, a Sirállyal párhu-
zamba állított Tanítónőt minősítő telitalálat: „A ta-
nítónő - a Sirály, csakhogy magyar sirály: Csir-
ke." Máskor,ha a produkció erősebb kételyeket
ébreszt, Tarján már írása első mondatában meg-
találja azt az egyetlen kifejezést, amely annyira
találó és pontos, hogy utána szinte fölösleges is a
részletezést elolvasnunk: „Jó író írta, jó rendező
rendezte. jó színészek játsszák a Pesti Színház
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megrendítő s rosszacska (kiemelés tőlem N. V.)
bemutatóját." Az is előfordul, hogy kertelés nél-
kül kimondja a türelmét próbára tevő előadásról:
„hosszú és unalmas". Ez körülbelül a szemé-
lyesség maximuma Tarjánnál - egyébként so-
sem traktálja az olvasót magánügyekkel, nem
kerüli meg a mégoly hálátlan feladatot sem az-
zal, hogy saját közérzetéről számoljon be a látott
előadás helyett. Az olvasó inkább csak sejti,
hogy a színház megszűnt örömöt szerző, lénye-
ge szerint játékos szelete lenni a kritikus életé-

Budapest, 1994. április 8.

Művelődési és Közoktatási Minisztérium
Színházi Főosztály
Erkel Tibor főosztályvezető úr

Tisztelt Főosztályvezető Úr!
Ön a televízió Napkelte című műsorában 1994. ápri-
lis 7-én azt állította, hogy fesztiválok sorával tudja
bizonyítani, miszerint a színházak ilyen alkalmakkor
ingyen bocsátják egyes előadásaikat a televízió
rendelkezésére*. Tisztelettel kérem Önt, szívesked-
jék ezen bizonyítékokat a rendelkezésünkre bocsá-
tani. Ezt a levelet és az ön szíves válaszátlapunk kö-
vetkező számában közölni fogjuk.

Tisztelettel:
Koltai Tamás
főszerkesztő

Koltai Tamás főszerkesztő úrnak
Színház Szerkesztősége
Budapest

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

F. év április 8-ikán kelt levelére tájékoztatom, hogy
Ön szereptévesztésben van: Ön kérdező nem, leg-
feljebb válaszadó lehet!
A Minisztérium az Európai Színházi UNIÓ budapesti
fesztiváljának megrendezésével kapcsolatban
kérte, hogy a szervezők gondoskodjanak a televízió
bevonásáról, mivel csak úgy kerülhető el a rendez-
vény sorozat közönség-ellenes arisztokratizmusa,
ha az előadások legalább egy részét élőben, vagy
felvételről közvetíthetik.
Ez nem teljesült, mint ön is tudja.
A kérdezés joga a 75 millió Ft-os támogatás biztosí-
tása után a kormány oldalán van. Szíveskedjenek
tehát tájékoztatni a Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztérium Színház-, Zene- és Táncművészeti Fő-
osztályát, mit tettek annak érdekében, hogy az adó-
fizetők természetes és jogos igényét kielégíthes-
sék. Feltételezem, hogy a témában lefolytatott tár-
gyalások jegyzőkönyve rendelkezésre áll. Továbbá

Erkel Tibor a nemzetközi színházi fesztiválok állítólagos gyakorlatát
azzal kapcsolatban hozta szóba, hogy az Európai Színházi Unió buda-
pesti fesztiváljára hozott külföldi előadások közül a televízió egyet sem
közvetített

nek: küszködik, keresi önmagát, béklyózó anya-
gi lehetőségeiből olykor rossz módon próbál ki-
evickélni, nem él igazán, a szó teljes értelmében,
inkább csak dekkol, kivár s addig is imitálja, hogy
nélkülözhetetlen. Óhatatlanul úgy érezzük e két-
százharminckét oldalas (lapjaira széthullott) kö-
tet elolvasása után, hogy amit az egyik Bánk
bán-előadásról ír, elmondható az egész mai
színházról is: „Én nem ellenzem. Sőt. Csak nem
elég jó."
Széphalom Könyvműhely, 1994

birtokukban kell legyen a budapesti fesztivál alap-
szabálya (tervezete) is, amely kezdeményezéseik-
nek szintén egyértelmű bizonyítékául szolgálhat.
Az Ön által föltett kérdésre pedig már válaszoltam a
tárgyalások kezdeti szakaszában, mivel annak ak-
kor volt aktualitása, és nem az események után.

Budapest, 1994. április 13.
Tisztelettel
Erkel Tibor

főosztályvezető

Erkel Tibor főosztályvezető úr felelős kormányhiva-
talnokként kétségbe vonja a sajtónak azt a jogát,
hogy kérdéseket intézzen hozzá a hatáskörébe tar-
tozó kulturális szféráról és saját kijelentéseinek
mibenlétéről. Ehelyett ő kérdez. Azt kérdezi, miért
nem közvetítette a magyar televízió az Európai
Színházi Unió tavaly őszi budapesti fesztiváljának
előadásait. Noha erre a kérdésére a Magyar Hírlap
április 11-i számában már válaszoltam, most
megismétlem: azért, mert az erre vonatkozó - a
hivatalos érdeklődő számára hivatalos úton
hozzáférhető - szerződések a nemzetközi
fesztiválgyakorlatnak megfelelően bizonyos
előadásokból három perc sugárzását tették
lehetővé (más előadásokból annyit sem). En-nek
ellenére a magyar televízió az eseménysorozatról
kétszázötven percben tudósított, ami az általános
nemzetközi gyakorlat sokszorosa.

A főosztályvezető úr, ahelyett hogy - ugyancsak
a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - köszö-
nőlevelet fogalmazna az Uniófesztivál rendezőinek,
amiért a kormány által anyagilag támogatott ren-
dezvény sikeres lebonyolításával újabb híveket
szereztek a színháznak, és öregbítették a magyar
színházművészet hazai és külföldi rangját, közön-
ségellenes arisztokratizmusról beszél, vagyis köz-
vetve rosszallását fejezi ki saját kormányának kultú-
ratámogató tevékenysége iránt.

Ezek után, s megállapítva, hogy Erkel Tibor el-
mulasztotta bizonyítani a nemzetközi színházi fesz-
tiválok televíziós közvetítéseire vonatkozó kijélenté-
seit, igazán nem tudom, kettőnk közül ki van
szerep-tévesztésben.

Koltai Tamás

The outstanding event of the spring season was
probably the presentation of David Mamet's play
Oleanna at the new Shure Studio of the Budapest
Chamber Theatre, so this issue opens with a
group of writings devoted to this event. Judit
Csáki introduces the notion of "PC" (political cor-
rectness), Klára Györgyey recalls the play's world
premiere at the Yale University, Krisztina
Galgóczi compares the productions in London,
Vienna and Budapest, while Judit Csáki con-
centrates on the Hungarian performance. A
compilation of various reviews closes the chap-
ter.

The programme of this year's National Theatre
Festival-to be held at Zalaegerszeg-has been
selected by weIl-known film director Miklós
Jancsó. István Nánay questions him on his theat-
re-going experiences and on the standards of his
final choices.

In our column of reviews critics Judit Szántó,
István Sándor L., László Zappe, Dezső Kovács,
Tamás Márok, Katalin Kállai, Katalin Budai, Enikő
Tegyi, Judit Katalin Magyar and István Tasnádi
give their account of, respectively, Ödön von
Horváth's The Tales of the Vienna Wood (Pest
Theatre), Harold Pinter's Homecoming (Debre-
cen) and The Birthday Party (Sopron), Ignác
Nagy's An Election in Hungary (Kaposvár and
Szolnok), Ákos Németh's Anita (Radnóti Theatre),
Leo Birinsky's The Dance ofFools(Szegedalso this
month's playtext), Péter Horváth's Supermarket
(Miskolc), Love Must Be Learned (a compilation
on the fifties - Merlin Theatre), Hyppolit, the
Butler by Eisemann and Zágon (Veszprém), Willy
Russell's The Blood Brothers (Budapest Chamber
Theatre) and two plays by Stawomir Mrožek: The
Turkey(Eger) and Emigrants (Veszprém and
Theatre of the North of Szatmárnémeti-Satu
Mare-Rumania). This is directly followed by the
journal Budapest-based guest-director László
Bérczes kept on his experiences of the work with
the Hungarian company of Mrozek's play at this
town in Rumania.

The personality and work of director István
Keleti, a pioneer of children's theatre recently de-
ceased, is recorded by István Nánay; Valéria
Nádra introduces a book by fellow critic Tamás
Tarján and at the end we publish an exchange of
letters between editor-in-chief Tamás Koltai and
Tibor Erkel, head of the theatre department at the
Ministry of Culture on a controversial issue, i.e.
the television broadcasting of the events of the
1993 Festival of the Union of European Theatres.

Korniss Péter:
A rendező magányossága avagy Anatolij
Vasziljev a Művész Színházban - szokásos
teájával
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