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Tamási-előadások-Tamási-
színészek nélkül?

Az ősvigasztalás Győrött

Nemrég ünnepelhettük Szabó József
nagyváradi Tamási Áron-rendezését. Hogy
ilyen formában színpadra kerülhetett az
Ősvigasztalás, szükség volt az eredeti
drámát „átszerkesztő" rendező írói
beavatkozására is. Szabó József, miként
korábbi elemzésünkben bizonyítottuk
(SZÍNHÁZ, 1983/9.), kitűnő munkát
végzett. Olyannyira, hogy az Ősvigasztalást
- a Szűkmáriás királyfi című regényből
dúsított drámát - ezután szinte csak az ő
átdolgozásában tudjuk elfogadni. Az
írónak fölcsapott rendező amit mondott,
azt tisztán mondta, meg-győző erővel.

Időközben Szabó József áttelepült Ma-
gyarországra, s a győri Kisfaludy Szín-
házban Tamásinak e kevéssé ismert
drámakisérletét választotta bemutatko-
zásul. Az átállás látszólag könnyű, hiszen
a Nagyváradon pontosan kidolgozott
előadást csak át kell tenni magyar-országi
színpadra. Ami ott érték volt, föltehetően
itt is érték, még ha a hang-súlyok -
főképp a befogadó közeg mássága miatt
némiképp megváltoznak is. Igy vagy
hasonlóképp vélekedhetett a rendező,
mikor hozzáfogott legújabb Tamási-
látomásának realizálásához. A tágas
színpad talán még segítheti is a dráma
képi kibontását. Ami a kisebb, a tájolás
körülményeihez alkalmazkodó erdélyi
színpado(ko)n nem sikerülhetett teljes
egészében, annak most semmi akadálya: a
megnagyobbodott tér minden bizonnyal
fölszabadítja a „takarékos" mozgásokat.
Többé a zsúfoltság sem hat riasztóan.
Ebből következik, hogy a Csorják havasi
otthonára nem fog ránehezedni egyúttal a
képi látványt is némileg silányítva a
kultikus események-nek (halottégetés
stb.) helyet biztosító „Golgota".

Szabó József korábbi rendezését úgy
próbálta a győri színpadon fölújítani,
hogy alapjaiban nem változtatta meg
nagyváradi előadását. S hogy a Kisfaludy
Színház Tamási-interpretálása mégsem az
lett, amire a rendező számított, több
mindennek betudható. Pedig oly egy-
szerűnek mutatkoz(hat)ott az
Ősvigasztalás honi újraálmodása. Nagy
biztonsá-

got adott a drámai csúcspontokban sem
szűkölködő, regény és dráma ötvözéséből
létrejött szöveg, a játszó tér hirtelen
kitágulása pedig több oldalról is erősítheti
az értelmezést (is) mindenképp segítő
mozgásformák kialakítását-össze-
hangolását. (Ez különösen a női kar ko-
reografált mozgására hatott leginkább,
melynek egyszerűbbé, áttekinthetőbbé
vált „kultikus" szerepe.)

A rendező -- szabad-e kételkednünk vélt
igazában? Tamási Áron varázsában
bízott; abban a világban, amely erdélyi
ízekben dúskálva ugyan, de olyan
egyetemes emberi gondolatokat-gondo-
kat fogalmazott drámává (poétikus szí-
nekben különösen gazdag költészetté),
mint az otthonosságérzés, a szülőföld-
szeretet, az egyéniség megőrzése, integ-
ritása, egyén és közösség halála s a kü-
lönböző szabadságfölfogások. Bízott a
színekben és a gyakran humort nélkülöző
helyzetekben s mindezek közönségre
gyakorolt hatásában. Ha vitatható módon
is, a jobb szövegértés érdekében igye-
kezett a közönség kedvében járni. (A ma
már kevéssé ismert dulló, mely a múlt
század második harmadáig a régi székely
székekben szolgabírói hatáskörrel
fölruházott tisztviselőt jelentett, egysze-
rűen betyárrá (?) „magyarosíttatott".) Á
rendező színészeit nem „terhelte" meg
avval, hogy szerepértelmezésük, jól-
rosszul értelmezett szövegfölmondásuk
mögött mást is mutassanak, mint amit a
pillanatnyi helyzet követel. Es végül:
Szabó József nagyon bízott a
színészekben, természetesnek vette, hogy
egy sok éve (évtizede) színpadon levő
művésznek nem okoz különösebb gondot,
nehézséget valamely Tamási-hős
megformálása.

A győri Ősvigasztalás, az észlelhető ren-
geteg munka ellenére is, csupán félsiker-

nek mondható. Tisztes, korrekt helytál-
lásnak. Pedig minden mozzanatában, ha
csak ezreléknyi eséllyel is, ott van a le-
hetőség a szárnyalásra; amikor egy-egy
alak több, mint önmaga szócsöve, ami-kor
a komolyan vett s görcsösségtől nem
feszélyezett játék már-már költészet,
amikor nem csupán a Csorják, a Csorja-
nemzetség (a székelyek) életben
maradásáról van szó, hanem az ember, az
emberiség esélyeiről a világban. Az
önmagunk számára mindenképp kiküz-
dendő, méltó életről.

Ez lehetett volna. S hogy miért lett más
- fáj újólag rögzíteni: a beleölt rengeteg
munka és a rendező szándéka el-lenére ,
csak találgathatjuk. Tamási Áron
drámáinak nyelvezete színésznek és
nézőnek egyaránt kemény próba. Emel-
kedett archaizmusában tájnyelv és humor
bujkál, még ahol a legtermészetesebb,
látszólag köznapibb, ott is költészet.
Áttételeit csak az a színész érzi igazán, aki
nem akarja minduntalan meg-fejteni a
„felelgetősök", a kiszólások rejtélyét,
hanem ehelyett valami mást próbál. A
pontos és szinte mérnökien tör-vényszerű
viszonylatokat fölfedve azt a bizonyos,
íróilag jól ábrázolt kapcsolat-rendszert
megmutatni. Saját jellemfejlődését
biztosítandó, ki-ki a fölvállalt (ráosztott)
részt. Amiért felelős, amely-ben az ő
egyéni arcán kívül a másik is
megmutatkozhatik.

Botár Márton az „öreg" és fiatal Csor-
jának Ambrussal valaha iskolatársak is
voltak - tükröt kínál; tisztaságukra,
erejükre, emberségükre hivatkozva pró-
bálja őket megmenteni az „úrias világ"

mindent és mindenkit bekebelező tör-
vényeitől, jóllehet nem föltétlen ért egyet
a fivérek pogány életvitelével, tűzimá-
datával. Nevelt leányát, Kispál Julát is
csak módjával engedi Csorja Ádám kö-

Tamási Áron: Ősvigasztalás (győri Kisfaludy Színház). Bor Adrienne (Kispál Jula), Áts Gyula (Csorja
Ádám) és Mester János (Csorja Ambrus)



zelébe. Nem csupán szeretet és féltés van
e szemérmes, még saját magának sem
bevallott leányőrzésben, hanem a földdel
és más egyéb javakkal együtt örökölt,
századokra visszamenő birtoklásvágy is.
Botár Márton tehát egyszer-re kemény és
gyöngéd, szókimondó és érzelmes, úrral-
törvénnyel szembeszegülő s leánya
kiházasításától meg-megriadó, értéket
konzerváló, realista gondolkodású hős.
Bár a bírósági jelenetben, némi fricskával
a falusi elöljárók felé, Tamási Áron
Albert Zsigát, a bírót teszi meg a falu
eszének - nem kevésbé avval, hogy rá van
bízva az urakat szolgáló törvény
kifigurázása, mondhatni lejáratása, s az
irányított rend szigorát kép-viselők
megleckéztetése -, valójában Botár
Márton az, aki csöndes hangsúlyaival, a
meghalt Ambrus meseként funkcionáló
történelmi látomását (múlt-értelmezését)
ébren tartva védi a közösséget.

Botár esendő ember, így fokozatosan
jut el arra a csúcsra, ahol - Csorja Ádám
meggyilkolása után vagyunk - szilaj, vad,
öntudatosan keserű tánca életigenlő
mozzanat lesz. Evvel akar a kárörven-
dően vigyorgó, a székelyek egymás általi
öldöklését csúfosan „értelmező" Halál
fölébe kerülni. Az ív - nem csupán a
jellemfejlődésben, hanem a színészi
játékban is! - egyértelmű : a Botár
Márton-i

összetettséget ábrázoló színésznek a
Csorja Ambrus „hammát" elsirató lírai
(személyes emlékekkel teli) múltértelme-
zéstől kell eljutnia az önfeledt, egy nép,
egy népcsoport becsületét következetesen
védő, szinte önkívületi módon agresszív
táncig. Az iskolás éveket és a közös
csínytevéseket a „gyermek" idézi fel - a
nagyváradi Ősvigasztalás legremekebb
jelenete épp a Botár Marci gyónása -, a
minden mindegy kiúttalanságán fölül-
emelkedni akaró, siratónak is beillő tán-
cot pedig már a megkérgesedett férfi
járja. Ha valamelyik állapot megjelentése
gyengébbre sikerül, netalántán el-sikkad,
a figura veszít erejéből.

Fekete Tibor kemény arcélű, itt-ott
darabos Botár Mártona a kelleténél
nyersebb; ott is izgatott és hangos, ahol a
halk, szinte sziszegő beszéd súlyosabb
volna. Először csak véletlennek
gondoltuk az erőszakolt, árnyalatot nem
ismerő intonálást (a haldokló Csorja
Ambrus ágya fölött hangzott el: „sze-
retünk s meggyógyítunk, a nagy hitünk-
kel megmarasztunk... "), de amikor hang-
jának ereje később sem apadt, nyilván-
valóvá vált: a színész a beszéd líraibb
árnyalataival, az értelmezést is segítő ben-
sőségesebb modulációval nem kíván
(nem tud, nem akar, nem mer) hatni. Így
elmesélésében a Csorja Ambrussal való
gyermekkori huncutkodás csupán

ledarált szöveg, s a bírósági teremben is
inkább a gyorsan és izgatottan beszélő
nyers ember van jelen, mint az övéi be-
csületét a történelmi igazság fényében
védő bölcs és megfontolt férfi. Fájdalma -
leginkább azáltal, hogy túlkiabálja - a
befejező részben keresett lesz, s belépését
a színpadra gyöngíti a teátrális póz. Szinte
hihetetlen, hogy Fekete Ti-bor ebben az
egysíkú szerepértelmezés-ben is tudott
legalább egy emlékezetes pillanatot
szerezni. Csárdásában ott a sokat küzdött,
sok sebet kapott ember méltósága, melyet
csak segít megőrizni a fölismerés: nem
szabad elfogadni talmi hatalmak kihívását
még akkor sem, ha büszkeségéért az
embernek életével kell fizetnie.

Á Szabó József által „átigazított"
Ősvigasztalásnak Botár Mártonon kívül
még két központi alakja van: a „székely
ősgyökérként" egy nép (népcsoport)
tragédiáját - fogyását, haldoklását -
megtestesítő Csorja Ádám, aki egyben a
darab legjelentősebb figurája, és Kispál
Jula árvaleány, úgy is mint a Tamási-
játékokból elmaradhatatlan tündér-szerel-
mes, úgy is mint vágyképek realizálója,
akinek ráadásul az „ősszékely asszony"
mondai szerepkört is föl kell vállalnia,
hogy ezáltal megállítódjék népének fo-
gyása, és - ha lassan is - megkezdődhessék
a fölvirágoztatás.

A kényszer szülte szereposztás legbiz-
tosabb pontja Áts Gyula (Csorja Ádám).
(A rendezőnek nemcsak az idegen helyet
és körülményeket, hanem a színészeket is
meg kellett ismernie.) A darab-béli
figurához ugyan kissé idősecske, de Áts
mindent megpróbált, hogy elfogad-hatóvá
tudja tenni a jellemében és alkatában
egyként robusztus alakot. A sze-
replőgárdából talán egyedül ő mondható
hiteles Tamási-hősnek, s ez nemcsak győri
„sajátosság", színészkiválasztásunk és
 képzésünk egy s más
hiányosságára utal.

Áts hallatlan belső küzdelmet vívott
Csorja Ádám teljes megmutatásáért.
Nagymértékben segítette nyugodt, ter-
mészetes, jobbára gondolatilag is meg-élt
szövegmondása, noha a biztonságot
megrendítette némi zavar s nemkülönben
e félig paraszti, félig mesei alak
 fölismert igazságaitól már-már megis-
tenesülő mitikus hős - tökéletes értése.
Nem rajta múlott, hogy „találkozásai"

Kispál Julával merev betétekké sikeredtek.
Szabó József rendezői leleményei őt is,
akárcsak a nagyváradi Miske Lászlót,
számtalan remeklés eléréséhez segítet-

Bor Adrienne (Kispál Jula) ás Áts Gyula (Csorja Ádám) az Ősvigasztalásban (Matusz Károly felvéteiei)



ték. Á halott bátyja fölött tenyerében
kalászt morzsoló Áts-Csorja Ádám kul-
tikus szertartásától kezdve több olyan
pillanata van a színésznek, amikor csak rá,
az ő alakítására kell figyelnünk. (Csorja
Ambrus „hammának" vérrel való
megszentelése, játszadozása az erdei lak-
ban a szökött csenderrel stb.)

Áts Gyula először a bírósági jelenet-ben
bizonytalanodik el: beszéde túl gyors s
emellett hangos, így a nagy monológ
népféltése nem oly hatásos, mint ahogy a
szöveg megkövetelné. Megtorpanásában
egy kissé ludas az erdélyi közönséghez
mérten szinte érzéket-len - pontosabban:
egy-egy monológ korunkra (is) érvényes
drámaiságát nem teljesen érzékelő -
nézőtér is. No meg az itt-ott kirívóan
hullámzó játszási mód és a másikra nem
figyelő színész közömbössége. (Ez
utóbbira jellemző: gyakran egymás
szavába vágnak, anélkül, hogy a másik
befejezte volna a mondanivaló-ját, a szünet
nélküli izgatott - jótanulós! kötéseknek
nincsen ritmusa.) Áts Gyula legnagyobb
dicsérete, hogy egyedül is állta a sarat, s
volt jó néhány pillanata, amikor játékával
Tamási Áron világához is közelebb vitt.

Nem úgy Kispál Jula megformáló-ja,
Bor Adrienne, Rá igazán mondható:
szereposztási tévedés áldozata. Egyetlen
természetes gesztusa sincs, minden lépése,
mozdulata, szava kimódolt. Így aztán
hiába Áts Gyula (és a rendező) küzdelme
egy némiképp Tamási világára
emlékeztető játék megteremtéséért, Bor
Adrienne dilettáns - még amatőr szín-
padokon is ritkán látható - gesztusaival
összeront mindent. Kispál Julája valódi
Tamási-karikatúra; oly tökéletes szinten
van megalkotva, hogy a színésznő siratóját
hallgatva az embernek könnye csordul a
kacagástól. Bor Adrienne oly-annyira meg
van illetődve színpadra lépésekor - nem
tudhatni, hogy zavara a
fölkészületlenségben leledzik-e vagy az
alkatától idegen szerep görcsös (minden
percben bizonyítani akaró) „átélésé-ben" -,
hogy alig tud megszólalni, Később ez a
szendeség aránytévesztésbe csap át; ott
legjobban, ahol meg kéne mutatni a
fájdalom fokozatait: a székely lamentáció
„elmondása" közbeni őrjöngés kétségessé
teszi a súlyos szöveg értelmét és hitelét.

Szabó Józsefnek nem nagyon volt sze-
rencséje a többi szerep megformálójával
sem. Még csak hagyján Györgyfalvay
Péter nem egészen kidolgozott

Gálfi Bencéje és Sipka László tétova, a
szöveg rezdüléseire nem koncentráló
alakítása (Albert Zsiga) - Györgyfalvay
különösen sok játéklehetőséget szalajt el
a börtönjelenetben, s zavaró, hogy
részegen is túlontúl logikusak reagálásai
és mozdulatai, Sipka pedig a bírósági
jelenetben tündökölhetne, ha követni
tudná a figura észjárását -, de Simon
Géza trotyakos falusi jegyzője (Szándék
Lajos) oly idegen ettől a világtól, mint-ha
az égből pottyant volna ide. Az alak
ilyetén elővezetése tökéletes félreértésről
tanúskodik. Simon értelmezési zavarait
még fegyelmezetlenséggel is tetézi, a mi-
melt sérülést (lesántulását) képtelen kö-
vetkezetesen megjeleníteni; figyelmetlen-
ségéből következik: nem él a játékkal,
hanem többnyire külső szemlélőként van
jelen.

A puritánságában is lenyűgöző szín-
padkép - Csányi Árpád m. v. munkája - s
a tágas tér „nagyvonalúbb" színész-
vezetést követelt volna a rendezőtől; az
araszolva haladás, mely mindig a bizony-
talanság jele, görcsösséghez vezetett.
játéknak nincsen ritmusa, föltűnőek az
üresjáratok. Pedig Szabó József, noha
alapjaiban nem tér el a nagyváradi ren-
dezéstől, több mindent megpróbált. Á
mély színpadot a háttérben tüllfüg-
gönnyel zárta le, s egyértelműbbé tette
evvel a női kar - a Golgota közelében
honos, tehát jobbára csak az álomvilág-
ban élő - jelenlétét; valószínűtlen való-
szerűségét. Noha a tánclépések és „ér-
telmező" mozdulatok szépen ki vannak
dolgozva, nemegyszer zavaró a jelenlé-

Tamási Áron: Ördögölő Józsiás (debreceni Csokonai Színház). Muszte Anna (Idillo), Markovits Bori
(Jázmina) és Sárközi Zoltán (Bakszén)

tük; néha a lányok magukra hagyatva
megülnek, s máskor didaktikus mozdu-
latokkal kísérik a cselekményt. Ez
utóbbira példa: amikor Csorja Ádám saját
vérével akarja megszentelni a test-vérbáty
hamvát, a leányok kara - idegenkedvén az
ilyesfajta áldozattól s némi riadtságot
mutatva - hátat fordít neki. Az „értelmező"

(?) mozzanatnak itt be kéne fejeződnie, de
a rendező nem elég-szik meg ennyivel.
Miután Csorja ki-eresztette a vérét, a
lányok a színpadot elhagyva furcsa
integetéssel búcsúznak. Ez a képi úton
megjelenített lelkiismeret, ahelyett, hogy
hozzátenne valamit a drámához, zavar, itt-
ott elsekélyesíti a mondanivalót.

Csorja Ambrus búcsúja az élettől -
Mester János érzékeny alakítása - az
előadás jobb pillanatai közé tartozik, de
már a nyitójelenetnél érezni lehetett, a
halálba menés előtti kultikus rendterem-
tésnek (mikor a hamarosan elárvuló
tárgyak egy nagy ládába vándorolnak),
nincs az a hatása, mint a szorultabb
helyzetben élő, megőrzött szokásaikkal is
protestáló kisközösségeknél. Még egy
kiváló előadás esetén sem biztos, hogy a
magyarországi néző érti eme Tamási-
interpretálás minden csínját-bínját, hiszen
érzékenysége - jó-e vagy rossz ez, most ne
vitassuk - más életföltételek,
létkörülmények közt kristályosodott ki.
Csorja Ádám, Botár Márton életbevágó
sorsmonológjai így többé-kevésbé meddő
talajba hullottak, s úgyszintén oda Kispál
Jula népsiratása-átok-imája is. (Ez utóbbi
hatástalanságában nem kissé



közrejátszottak a rosszul értelmezett sze-
rep karikaturisztikus vonásai.)

Ellentétben Csányi Árpád színpadképé-
vel, Gombár Judit jelmezei sikerületle-
nek, lomposak. Pontosabban: „mintha"

ruhák egy képzeletben őrzött néprajzi
kelléktárból, hiányzik belőlük a termé-
szertesség.

Az Ördögölő Józsiás Debrecenben

Tamási Áron mindmáig hányatott sorsú
játéka, az Ördögölő Józsiás nem véletlenül
riogatta oly sokáig a politikusokat.
Könyörtelen darab, mely tündérjáték for-
májában szól mindazokról a bűnökről
 a „népbutítás" 'különféle válfajairól: az
építés szolgálatában megteendő kis és
nagy áldozatokról -, amiket egy pöffesz-
kedő kisebbség (hatalmi csoport) elkö-
vetett a minden oldalról kiszolgáltatott
közösséggel szemben. Ez a tündérmese ha
kapcsolódik is a többi Tamási-színjá-
tékhoz, dramaturgiáját tekintve leginkább
az Énekes madárhoz, egy - fontos
 új vonását meg kell említenünk: az
időhöz kötöttséget. Megírásának idején,
195z-ben robbant volna csak igazán! Eme
példázat forradalmi induló gyanánt még
azokat a visszahúzódókat, cselekvéstől
megriadó tétovákat is fölserken-tette
volna, akik kegyencként élvezték a
szolgálat fejében kapott különféle javakat.
Robbant volna a bomba, ha színpadra
kerül, de mint megannyi érték-nek, az
Ördögölő Józsiásnak is a sülyyesztő lett a
sorsa. Hiába a bravúros szerkesztés, a
méltó életért protestáló hang elfedése
különböző, népmesékből ismert
fortélyokkal, Tamási dühe nagyon is
érezhető : tündérország nem zsongíthatott
annyira, mint amennyire élesen kicsapott
mögüle a gyilkos karikatúra.

Az író úgy vetette meg a kinti világot,
hogy - pökvén a reális történésekre - a
költészetbe menekült. S példázata így lett
valósnál valósabb: lát-lelet a korról, bölcs
és igaz helyzetjelentés a Bakszénen - a
Pokol megátalkodott királyának fián -
győzedelmes nép-ről. Józsiás, az ördögölő
fog föléje gyürkőzni, hogy furfanggal és a
népmesék három próbáját kiállt legkisebb
fiú erkölcsi fölényével megsemmisítse a
zsarnokot. Persze a jó időben előkapott
kard is kellett ahhoz, hogy Villikó, a kirá-
lyi udvar ügymestere jelenthesse: „Bak-
szén kancellár megdöglött!" És az övéitől
megcsömörlött, korbácsot elviselni nem
tudó „bizalmi ember" segítő árulása is,
hiszen a Jó, a Gonoszon elég-

tételt vett Igazság még a mesében is --hát
még a valóságban! - árva idea, sok
minden szükségeltetik hozzá, hogy dia-
dalra jusson.

Tamási Áron egy 1947-es rádióvitában
mondotta, mintegy magyarázatképp a
Hullámzó vőlegény „erdélyi székely vilá-
gának" a valóságtartalmáról : „Ez nálunk a
való élet. Én sohasem akartam egyebet
megírni, csak ezt a való életet. Nem
tehetek róla, ha ez az élet nem hat való-
ságosnak. Mondják, hogy tündérek van-
nak benne. Én sohasem láttam tündért.
Mondják, hogy egyik-másik figurámat
költő találta ki és írta meg. Isten látja a
lelkemet, én nem találok ki semmit.
Tudtommal rendes ember is vagyok, s
minden szándékos érdem nélkül kevered-
tem költői hírbe. Csak éppen, ha már írok,
mert egy rendes embernek ezt is tudni
kell, akkor szeretnék mindent úgy
megírni, ahogy van ..."

A vallomásrészlet olvasható a debreceni
műsorfüzetben, s ez ugyancsak
alátámasztja, Gali László rendező és tár-
sulata az Ördögölő Józsiásra vonatkoztatva
elfogadta az író „magyarázatát"; csöppet
sem akar csak tündérjátékot játszani,
hiszen evvel kisebbednék a be-fogadó
élménye. Ha csupán jelzésekben -
félreérthetetlen mozzanatokban - is, a
mesejelképek mögött ott az ötvenes évek
mint rémdráma hangulata, a szimatoló, a
közönséget ijesztgetéssel befolyásolni
igyekvő kopók, az embert egyik
pillanatról a másikra gondolkodásával
szöges ellentétbe állító-kényszerítő
tapsorkán. S a figyelmeztető kijózanítást
szolgálja az „üres" (valójában a zsarnok
Bakszén stilizált portréját őrző)
képkeretekkel való játék; és drámai hang-
súlyt kap a képkeretekben föl-föltünedező
színészek arca is, sugallván: akarva-
akaratlanul mindnyájunk arcán ott a zsar-
nok egy-egy vonása - „beivódik, evődik /
velődig; / eszmélnél, de eszme / csak övé
jut eszedbe", mondja Illyés zseniálisan e
mindent elöntő politikai önkény
természetéről -, velünk szól, általunk
nyilatkozik meg, segítségünkkel kap
mérhetetlen rontása igazolást.

Gali László tehát nagyon is tudta, hogy
Tamási tündérjátékát le kell szállítani a
földre. Már a keretjáték tudatosítja: az
időn és koron túli sziklavár (mint
tündérhon) helyébe épített székely
parasztporta és maszkos játszadozásba
belefelejtkező népe egyszerre tükrözi való
és valótlan, reális és meseszerű össze-
fonódását. Nekik a játék közösséget
megtartó erő, ünnep és kirándulás, s

bár szívesen áldoznak időt Józsiás és az
ördög harcának fölelevenítésére, inkább a
„megfogható" jelképeket kedvelik,
melyeknek dédelgetésében ott van a ter-
mészeti népek mítosz iránti érzékenysége.
Á harangkondulás és a zsoltár úgy egy-
betartozik ebben a „stilizált" világkép-ben,
mint a termékenységmítoszt kavalkáddá
átváltoztató aratóünnep. (Kenyér és bor
jelképszerű fölmutatása csak azért
lehetséges, mert az időtlenné vált és vallási
tartalmaitól megfosztott protestáns ének
egyre inkább himnusz-ként szól az
értékjavak megelevenítését szolgáló
rendezői látomásban.)

A falusi udvar - noha a díszlet- és jel-
meztervező Koós Iván mindent elkövetett
azért, hogy széppé tegye - még nem
Tündérhon; „csillogása" mást árul el és
főképp másoknak szól, mint ahogy azt az
író szándéka felől gondolhatnánk. Mégis
evvel az egész történetet egy kissé
elidegenítő „hamisítással" jutott a rendező
Tamási Áron világához legközelebb.
Értelmezésében a Józsiás és Bakszén
küzdelmét megörökítő játék melynek
egyetlen célja, hogy a nép józan, a
közösségért tenni kész vezetőt nyerjen -
csak olyan bolondozás, ami-nek többnyire
a munkafolyamatok közti szünetekben van
létjoga. Az előadott meserészletek tehát
betétek (igaz, hogy folyamatosan elétárt,
végül is egésszé kerekedő betétek), ami
történik a szín-padon, az majdnem kívülük
zajlik. Vagy-is - születéstől halálig -: az
emberi élet ábrázoltatik; egyén és
közösség gondja, a kis és nagy tragédiákat
követő törvényszerű összekovácsolódások,
egyszóval az egymásratalálás - a közösségi
lét mint kapocs - megtartó ereje. Hát per-
sze, hogy axiómaszerű igazságok hang-
zanak el a szereplők szájából - Józsiáséból
például ez, amikor leveszi az ajtóról a
Bakszén parancsára odatett láncot: „Nem
börtönben vagyunk mi, hanem az ország
homlokán. Ahonnét látni kell, ki a világba;
s amit a világnak is látnia kell. Mindig
nyitva legyen ... !" -, s a majdnem mindig
nyelvi humor és évődés kísérte
összeütközések is a klasszikus dramaturgia
szerint alakulnak: gyenge sohasem
mérkőzik erőssel, nagyjából egyenlőek az
ellenfelek; de az egész példázatból a
hatalmas, mindent átfogó kavargás marad
meg leginkább. A vonulások, találkozások,
táncok méltósága. A debreceni előadásban
mintha egy Nagy Imre-festmény
elevenednék meg: amit látunk, az a
nyüzsgő lét; az állandó áramlás, a harsogó
színek és a legap-



róbb részletekig kidolgozott formák (szo-
kások) kavalkádja.

Gali László rendezésének legbiztosabb
pontja a képi látás. Statikus, nyugodt képe
alig van - ezek közül bensőséges lírájával
figyelemre méltó a zárókép, amint a két
magára maradt öreg őrzi a tündérhoninál
valóságosabb házat, s egyszersmind lelki
békéjét -, a hullámzást, az alakzatok gyors
váltását kedveli. Evvel magyarázható nagy
hatású tömeg-jeleneteinek értelmező
funkciója: az énekkel csak még
kultikusabbá tett ki-és bevonulások és a
tánc mint az egyik legkifejezőbb
mozgásforma segítségével közösségivé
vált értékek az erő (az ön-tudatra ébredés,
a meg nem adás) jel-képei. S a Gali által
álmodott közösség-ben - hol a mese is
úgy istenigazából átalakul s anyagi
hatóerő lesz - fontos szerep illeti meg
mindazokat, akik vala-mely érték őrzésén,
későbbi korokban való átmentésén
munkálkodnak.

Tagadhatatlan, mindez kissé didakti-
kusan hangzik. Akadhat olyan is, aki a
föntiekből Tamási Áron mesejátékának
lefokozását véli kihallani. Tamási fur-
fangja ti. az ötvenes évek bírálatát
szimbolikus történetbe rejtette, s a Sza-
bad Nép és megannyi fórum s kiváltképp
a Vezér szövegét a Pokol urainak szájába
adta - Gali rendezésére is bátorítóan
hatott. A rendező akárhogy igyekezett
tündéreit és ördögeit fickándozó
mesealakokká tenni, avval, hogy mind-
untalan kiütközik durvaságuk, darabos-
ságuk (ugyanis ők csak játék a játékban),
fölerősítette a való színeit. Karikírozással,
ehhez is Tamási ösztönzése kellett,
leginkább a szürké t . Így a különböző
országokból, Bablóniából, Bagariából
leánykérésre érkező királyok jelleme és
beszédmódja nagyon is ismerős ész-
járásokat, szemléleteket tükröz.
Mindegyikükben van valami
magabiztosságot sugalló ordináré vonás -
a szellentés a legkisebb, bocsánatos
bűnök közé tartozik saját nációjuk
földicsérése a leggyakoribb politikai
eszköz. A színpadon tehát (Józsiás és
Bakszén „találkozásaiban") nemcsak ész
és erő méretik meg oly sokszor, hanem a
nép teherbírása
is, meddig fogják tűrni kérésnek hangzó
parancsaiknak engedelmeskedve - a
mézesmázos szóval bekéredzkedő s
magukat rögtön otthon érző idegeneket.

Az ügyes ellenpontozásnak köszön-
hető, hogy minden szín meg van mutatva:
Murmog csattogó fapapucsosainak a
resszivításával, Mordiás (az ördögvitézek

főnöke) kardcsörtető megjelenéseivel,
egyáltalán az ördögök és hercegük Bak-
szén idegesítő magatartásával, ingerlő za-
josságával és nagyképűségével (Bakszén

valóságot kijavítottuk ...") szemben a
halovány, okos és bölcs színek él-nek: a
természet, a harmónia színei. Ez
utóbbiakat jelképezve, Tündérország
királya, Lámsza és a királylány szívét
meghódítani akaró Józsiás egymástól
nincs is olyan messze.

Bár egy pillanatra meghökkenünk a
hatalmi változást azonnal követő tün-
dérek gyors átalakulásán ördögbőrbe
bújtak --, elfogadható e némi furfangot
magában foglaló cselekedet: az élet vé-
delmét szolgálja. Ennek a belülről
remegő, ám a politikai gyűlések
aktív színlelésére nagyon is kapha-
tó - örömét tapsban kinyilvánító tö-
megnek most már nyugodtan jelentheti
he az örömhírt az „égi tetőt" föltépő
pokolmester, Ropogán: az igazságos
Bak-szén trónra került! A cselekmény
hely-színének a megváltoztatása, a kezdő
jeleneten kívül, leginkább a harmadik fel-
vonásban kamatozik: ebből való a fönti,
az ötvenes éveket megidéző kitekintés is,
akárcsak a mondanivaló szolgálatába
állított játszadozás az „üres" képke-
retekkel.

Az előadásnak jó a ritmusa, a foko-
zatosan rövidülő felvonások kitűnően
segítik a mesepéldázat kibontását. 1
rendező a felvonásokon belüli egy-egy
csomópontnál fölgyorsította a ritmust,
ezek közül hadd emlékeztessünk leg-
alább egyre: a menyasszonyöltöztetés
lassú méltóságát Józsiás és Jázmina szép
tánca követi, majd végül fergeteges la-
kodalmi tánc zárja az első részt, mely-
ben ördög, tündér, öreg, fiatal egyként a
zene fenségének áldoz. Ugyancsak ki-
tűnő a második felvonásbeli pokoltánc,
amikor az ördögök Bakszént ünneplik.

Az előadás ott jobb, ahol az ének
(zene), a mozgás, a szinte ritmussá fej

lesztett játék kerül előtérbe. Ez nem vé-
letlen, hiszen a zenét, Szabó Viola elő-
énekes vezetésével, a Délibáb együttes
szolgáltatta, s a tömegjelenetekben a
színház ének- és tánckarán kívül közre-
működtek a MÁV Járműjavító Bocskai
néptáncegyüttesének tagjai is. (Koreog-
ráfus: Novák Ferenc.)

A debreceni Ördögölő Józsiás leglabi-
lisabb része a színészi játék. Nem mint-
ha kívánnivalót hagyna Gali színész-
vezetése; sőt következetesen pedáns,
hiszen még a kísérő zenekar tagjaiból is,
tökéletesen beépülvén az előadásba,
játszó személyek lesznek, akik még a dra-
maturgiailag fontos jelenetekben is köz-
vetíteni tudják a rendező gondolatait. (A
második felvonás kezdetekor az udvari
ülőmestert, Durmonyást épp a zenekar
ébreszti föl szunyókálásából.) Amíg a
mozgás, a zene, a mimika segít, nincs is
semmi baj, a tündérek tündé-
rek, az ördögök ördögök így együt-
tesen egy faluközösség tagjai minden
megy a maga útján. De amikor meg kell
szólalni, egyik-másik színész rögtön
elárulja, hogy a beszéd nem a legerősebb
oldala. Tamási Áron színpadi nyelve (itt
újólag bebizonyosodott) nehéz lecke; úgy
költői, hogy természetes, és még
szárnyalás közben sem veszíti el a
gondolatot. Aki megtalálja emez észjárás
kulcsát, közelebb kerül az értelmezés
nehéz munkájához is. A legszerencsésebb
ez esetben Sárosdy Rezső (Lámsza) és
Korcsmáros Jenő (Durmonyás) volt.

Sárosdy öreg királya csupa megértés,
ahogy leányát elhalmozza szeretetével,
megismerszik bölcs derűvel jósolt jövő-
képe is: Jázmina egyéni boldogsága nem
szakítható el az ország boldogulásától.
Lámsza igazságos, igazi népmeséből való
király; és Sárosdy Rezső, jobbára lírai
árnyaltságra törekvő alakításával, ezt az
alapvonást erősíti. Különösen a
próbajátékra jelentkező leány_

Jelenet az Ördögölő Józsiásból (Várady Magda felvételei)



kérők válogatásában, az évődve föltett
kérdésekben tudja érzékeltetni: a király
ítél itt, de szavában a faluközösség vágya
visszhangzik: a trónra kerülő bá-tor és
erős legyen - s mindenekfölött
feddhetetlen.

Korcsmáros Jenő udvari ülőmestere
egyszerre szánalmas és nevetséges figura.
Durmonyás a hatalom változását könnyen
követi, hiszen szolgaképű csúszó-mászó;
bőrét hamar levedli, újat növeszt helyébe.
Korcsmáros jóízű, a legapróbb váltásokat
is érzékelő komédiázása félelmetes
karikatúra a hatalmat kiszolgáló
természetéről. Már az előjátékban, ahol
még csak rozzant falusi vénlegény, föl-
hívja magára a figyelmet: kelleti magát
mint leánykérő, és csak társainak erős
föllépésére áll el szándékától. Ekkor már -
a rendező okos illesztése segíti: a
keretjáték szinte észrevétlenül folyik bele
a tündérországi történésbe - valódi ördög:
kiismerhetetlen, kártékony - és pokolbéli
jelleme ellenére is: sajnálatra méltó.
Korcsmáros-Horst Bock (Remenyik
Zsigmond: Vén Európa Hotel) ki-
úttalanságában még nyűszíthetett, a Dur-
monyást alakító színész, lelkében csöppet
sem megrendülve, már csak az ördöglét
furcsaságain sírdogál. Puha, s nem
véletlen, hogy csak egyetlen tu-
lajdonságára büszke: képlékenységére.
Dörgölődzik Bakszénhez, szemet vet a
lányokra, ugrál, táncol, császkál, lopa-
kodik, csörgősipkás lénye - belül kö-
nyörtelenül rágó, az igazmondó leveleket
megemésztő gyomorral - ott van minde-
nütt. Országkapujában, álmos pislogatás-
sal vigyázván az ügyekre, és otthonának
küszöbén (pokolküszöb) egyaránt.

O. Szabó István (Józsiás) és Sárközy
Zoltán (Bakszén) „találkozásai" - kezdve
első megmérkőzésüktől az öregember
képében megjelenő Józsiás számonkéré-
séig - inkább a rendezőt dicsérik. O.
Szabó túl népmesei szerepfölfogása bő-
ven elég volna az alak életre keltéséhez,
nem volna szabad ezt kimódolt beszéddel
megzavarni. (Az is igaz, hogy szerep-
építkezése csupán a félszárnyú madár
röpüléséhez hasonlatos, hiszen a Jázminát
alakító színész, görcsös igyekezete
ellenére is, a közös jelenetekben vissza-
visszahúzza.) Sárközy inkább világfi, mint
csellel-fortéllyal hatalmat szerző
ördögherceg; merev, harsány figurájában
nincsenek fokozatok.

Markovits Bori (Jázmina) és Bessenyei
Zsófia (Dillo) szereposztási tévedés
áldozata. Tamási nőalakjainak szépsége,
bája, természetessége -eme tulajdonsá

gok nélkül nincsenek tündérlányok --
mindkettőjükből hiányzik. Bár a tün-
dérek, életkoruk nem lévén meghatároz-
va, örökéletűek, nem hátrány, ha fiatal
színész jeleníti meg lényüket. Markovits
királylánya csak külsődleges eszközök-kel
él; nem sugaras, nem ragyog, in-
terpretálásában Tamási költői nyelvezete
plakátszürkévé alakul. Elég kínos látni
Bessenyei Zsófia küszködését is, kemény
vonásai alig engednek oldottabb
jelenlétet. Muszte Anna (Idillo) játéka
nagyjából elfogadható, néhány pipiskedő
pillanatát leszámítva, igazi tündér. A há-
rom nőalak közül talán ő fogja legérzé-
kenyebben Tamási világát.

Sziki Károly (Mordiás) zord bejövete-
leire föl kellett figyelnünk, bár némely-
kor túl harsány. Csikós Sándor (Kámzsa)
és ifj. Mucsi Sándor (Babura) a nem nagy
szerepekben is emlékezetes. Ifj. Mucsi
vérbő komédiázása egy furcsa ország,
Bablónia gondolkodásmódját hozza
emberközelbe. Csoma Judit bizarr
jelenléte ugyancsak érdekes színfolt: a
Bambuczot alakító színész láthatóan él-
vezi a mókát, táncol, grimaszkodik;
egyszer mulya parasztfiú, másszor ör-
dögfióka, jórészt neki köszönhető, hogy
az „üres" képkeretekkel való játék ha-
tásosan közvetítette a rendező mondani-
valóját.

Tamási Áron: Ősvigasztalás (Kisfaludy Szín-ház
- Győr)
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ter, Simon Géza, Sipka László, Zsuzsa
Mihály, Szikra József, Orth Mihály, Perédy
László, Fáy László, Bobor György, Zsol-
nay András, Simon Kázmér, Forgács Kál-
mán, Bors Béla, Tóth László, Karácsony
Szilveszter, Cs. Kovács Katalin, Varga Eri-
ka, Varga Judit, Beretzky Lili, Papp Hor-
tenzia, Fiala Lilla.

Tamási Áron: Ördögölő józsiás (Csokonai
Színház - Debrecen)

Zene: Délibáb együttes (Dévai János,
Roskó Béla, Sallai Sándor, Szabó Viola).
Dramaturg: Osztovits Levente. Koreográfus:
Novák Ferenc. Díszlet és jelmez: Koós
Iván. Maszk: S. Nagy Ibolya. Rendező: Gali
László.

Szereplők: Sárosdy Rezső, Markovits
Bori, Csikós Sándor. Wellmann György,
Bessenyei Zsófia, Muszte Anna, O. Szabó
István, Fésűs Tamás, Lipcsei Tibor,
Szennyay Mária, ifj. Mucsi Sándor,
Dánielffy Zsolt, Sárközy Zoltán, Sziki
Károly, Horányi László, Korcsmáros Jenő,
Tóth Tibor, Böröndi Tamás, Csoma Judit,
Sárady Zoltán, Kiss László, Hegedűs
Erzsébet, Szabó Viola, Vajay Péter.

BÉRCZES LÁSZLÓ

Kész az oltár!

A bátori advent Nyíregyházán

Balázs József drámát írt a nyíregyházi
színház számára a nyírbátori Krucsay-
oltár születéséről. Vagyis egy nyírségi
születésű író nyírségi témát dolgozott fel
a Nyírség színháza számára. A helyzet
többet ígér a gesztusnál: izgalmas új
magyar drámát.

Krucsay János, a kisvárdai vár ura,
Rákóczi egykori generálisa kivégezteti
paráznasággal vádolt feleségét. Évek-kel
később, a lelkiismeretével viaskodva,
lelki békére vágyik, a halált várja. Bűn-
tudattól vezérelve oltárt emeltet a bátori
templomban. Miklós mester faragja az
oltárt. Furcsa művészember, nem tudni
róla, honnan jött, hová tart. Mindig úton
van, viszi a művész kíváncsisága, a sza-
badságvágy és a kétkedéssel fertőzött,
megrendült hit. Mellette Liszkay tiszte-
letes, az újra terjedő-terjeszkedő ma-
gyarországi katolicizmus nyírségi „apos-
tola", aki természetesen térít. Kettejük
beszélgetései - melyekben a pap szóno-
kol, a mester pedig hallgat, mereng vagy
csóválja a fejét - a hit és a kétely konf-
liktusát jelzik.

Mártától, az oltárkészítő segítségére
odarendelt eszelős lánytól megtudjuk,
hogy Miklós mester sokat jár a falvakba,
„parasztokkal issza a bort, a szerzetesek
azt pusmogják, hogy a parasztok arcát
faragja ki a fákból". Ez nem tetszik
Liszkaynak, és ami még nagyobb baj,
állítólag nem fog tetszeni Krucsaynak
sem.

Krucsay féli és óhajtja a halált. Dür-
renmatti ötlettel alkut kínál a két férfi-
nak: öljék-ölessék meg, és akkor va-
gyonát a minorita rendre hagyja (és per-
sze Miklós mester sem jár rosszul).
Megfogalmazódik tehát a kérdés: mivel
szolgálja Liszkay tiszteletes jobban a
rendet: pénzzel vagy imádsággal? A mű-
vész számára pedig: megszerezhető-e a
szabadság pénzzel, olyan pénzzel, amihez
vér tapad?

Becsületes emberekről lévén szó (ezt az
író hangsúlyozza), egyértelmű nem a

válasz, csakhogy nehezíti a döntést az,
hogy Krucsayról tudjuk: zsarnok. „A
zsarnokot pedig meg kell ölni" - mond-


