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KRITIKUS KRITIZÁL
TARJÁN TAMÁS: ZIVATAR A PUBLIKUMNAK

nálatát. A bírálatban újra felépülő előadáskép
mindig szükségképpen és a bíráló tehetsége sze-
rint torzítja a valóságot; Tarján könyve is valami-
képpen arról árulkodik, hogy a rossz előadás
sokkal könnyebben írat magáról mesterien jó
kritikát, mint a valóban jó előadás (lásd a
Phaedra-, a Pincér-, a Daisy-, a Cyrano de Ham-
let-, illetve a Hermelin-kritikát).

A színibírálat-gyűjtemény persze arra is kiváló
alkalom lehet, hogy kritikus és kritika helyének és
egész működésének problematikáját firtassuk.
Merthogy kritikusokat egészen kivételes al-
kalmakkor és helyzetekben érhet csak személyre
szóló, munkájukat mérlegre helyező kritika, annak
ellenére, hogy a tévedhetetlen éleslátás ké-
pessége közismerten nem általános emberi jel-
lemző. De még ha az lenne is, a szellemi társas-
játék csak addig a pillanatig tarthat, amíg a szak-
mában járatos, jó tollú, jó eszű, kiművelt fő, a
kritikus leírja, értelmezi és bírálja, amit látott, a
publikum és a többi szakmabeli pedig elolvassa azt.
A színikritika az előadás után születik, és mindig is
az előadáson kívül létezik; bár nem az alkotás része,
presztízse és dokumentumértéke tagadhatatlan.
Nem mindegy tehát, hogy ki gyártja a kritikát. A
kritikus megfellebbezhetetlenségében, föltétlen
igazában egyébként Tarján sem hisz, és szüksé-
gét érzi, hogy néhány szavas véleményt nyilvánít-
son e témában: „ A színikritika nem egyéb, mint a

színház krónikája, a színjátszás emlékezete. Fel-
adatnak és felelősségnek ennyi épp elég" - fejezi
be a hátsó borító rövid szövegét.

Ennek az arsnak a nevében nagyon átfogó és
lehetőség szerint mindenre kiterjedő, mindenkit
megemlítő bírálatok készülnek. Tarján figyel a
mozdulatokra, a színkombinációkra, a mellék-
szereplőkre, a díszlettervezőre, a jelmeztervező-
re; gyakran szinte a precizitásig beszámol a szín-
padon megteremtett világ részleteiről és hangu-
latáról. Az előadás alapjául szolgáló szöveget
sem hagyja megjegyzések nélkül, főleg ha kor-
társ magyar drámáról vagy regényadaptációról
van szó: Tarjánnál a mai magyar drámának az
előadhatóság, megrendezhetőség, nézhetőség
szűrőjén kell átmennie (ritkán megy át), a regény-
nek a színháziasítás próbáját kell kiállnia (ritkán
sikerül). Az előadástól ő az önálló értelmezés
válaszait várja, a jellemek és cselekmények
motivációit, magyarázatait, az egész néhány
órára fel-épített, működőképes világ önigazolását.
Számon kéri ezt rendezőn (közel tud-e férkőzni „a
mű legbensőbb köréhez"), színészen (figurát
„formál vagy variál"), de kettejük összmunkáján is
(„a színész mesterkélten siránkozó
hanghordozása és maníros mozdulatai ellené-ben
nem kapott instrukciót" rendezőjétől).

Tarján írásai megszerkesztésében is nagyon
következetes. Bírálatait, melyekben elegáns ma-
gabiztossággal váltogatja az esszészerű elemző
és a lírai leíró részeket, gondolati összefogottság
uralja, a címtől és a felvezetéstől kezdve a vissza-
térő motívumokon át a mindig frappáns befeje-
zésig. (Az üvegcipőről: „Forgatta, forgatta Garas
a Hamupipőke-cipellőt, vigyázva, ügyesen: össze
nem törte, meg se karcolta - de csilingelést, fény-
szikrázást nem tudott előcsalogatni belőle"; vagy
Zsámbéki Julius Caesarjáról: „Az irónia szikéje
semmit sem hagyott vágatlan, és a testet: a gondo-
latok és dilemmák testi burkát nem is sikerült
összevarrni teljesen az okosság tűjével, a stílus-
egység szurkos cérnájával".) Stílusát meghatá-
rozza műveltsége. Hasonlatai, alanycseréi, szó-
alkotásai a minőségi irodalommal foglalkozó filosz
nyelvjátékai („Csongodot-ra [se] vár a kol-
dusopera, na dnye..."; „tehetséges előadás ez;
egy dráma fele - és egy író, útban a dráma felé";
„a sémává egyszerűsített görög oszlop hímtag-
piktogram is: falloszlop. Ariadné fonala meg egy
telefon: telefonál. A labirintus szállodai zuhany-
zótálcával érkezik: labirintusfürdő"; „Szív Ernő
egyszerűen heverészésre van kitalálva a Teremtő
által, vagy heverészve szeretne kitalálni magának
egy Teremtőt."), mint ahogy címválasztásai is
magukért beszélnek (This is too long, Narrátorok
kíméljenek, Centenáriumi nagyszabás, A felhő
alakú színmű, Gótikus mészárszék, Elkortyolga-
tott vígjáték, Cyrano de Hamlet). Egy kritikus, aki
nem csak kritizál.

Tevan Kiadó, 1997

A színikritika műfajából adódó jellegzetességeit
és aktualitását, érdekességét vagy
érdektelenségét több színikritika arányosan
felerősíti és megnagyítja. A színikritika-
gyűjtemény viszont könyvként már sem-miképp
sem jelentheti csupán bírálatok egymásutánját.
Tarján Tamás is tisztában lehet ezzel, hisz a
Zivatar a publikumnak sorrendben mára negyedik
gyűjteményes kötete. A nagyjából három év
(1993-1996) színházi előadásait sorra vevő kriti-
kakönyv minimum egy esszégyűjtemény, egy no-
velláskötet, egy adattár, egy krónika és egy napló
olvasmányosságával ér fel, hiszen az irodalmári,
drámaelemzői és szépírói vénával is megáldott
szerző hetvenkilenc színházi este történetét adja
elő.

Ha ezt a könyvet írni különösebben nem is
kellett (mert hiszen folyamatosan íródott a kü-
lönböző lapok hasábjain megjelenő kritikák ál-
tal), a szerkezetét annál inkább ki kellett találni.
Es Tarján bizonyára jól választott, amikor szer-
kesztő elvként nem az írások, hanem a művek
születésének időrendjét fogadta el. Ot fejezethez
jutott ilyenformán, a drámairodalom kezdetétől -
napjainkig: Szophoklésztől Shakespeare-en és
Kleisten keresztül Vörösmartyig (Palást, házika-
bát), Dosztojevszkijtől Csehovon és Rostand-on
át Strindbergig (Az orrszarvú menetrendje),
Szomorytól Molnár Ferencen. Szép Ernőn és
Kosztolányin keresztül Brechtig (Macskaegér),
Genět-től, Beckett-től Örkényen, Székely Jáno-
son át Kertész Ákosig (Idilli szemétkorszak), Ná-
dastól Spirón és Esterházyn keresztül Forgách
Andrásig, Darvas Lászlóig (Isten meg van áldva).

A hűségesen vezetett előadás-krónika a
néző-kritikus-irodalmár véleményét tartalmazó
közérdekű napló is egyben, ahonnan néha
visszakövetkeztethető az egyes előadások felett
érzett (egyébként tapintatosan elhallgatott)
unalma, fáradtsága vagy éppen váratlan
lelkesedése. („A Vígszínház most avatott Házi
Színpada barátságosan kényelmetlen, szűk
intézmény, ahol háromórányi görbedt
színműélvezést követően ki-szellőztethetetlenül
bagószagú télikabátot kapunk vissza a
ruhatárból" -,írja például „privátim" a Baal-
bemutató után.) Es ahogyan a regény vagy a
szöveg egy idő után már önmagát írja, az
előadás is bizonnyal íratja önmagáról a kritikát-
nagymértékben meghatározva a róla készülő
„mű" lendületét, stílusát, hangulatát és szóhasz-


