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Jelenet a Kutyákból (llovszky Béla felvétele)

el fiatalabb Kálmán iránti epekedése üres szó,
apcsolatkeresésnek nyoma sem mutatkozik
enne. „Angol szövetkosztüm" helyett tarka, fia-
alos ruhát visel. Az eredeti instrukciókhoz ké-

pest nagyjából ennyit dolgoztak a szövegen -
holott a cselekmény idejét nem tudták, nem is
tudhatták elmozdítani a két időtámponttól: a két
korábbi (1937-es, illetve 1947-es) esküvőtől.
Egy-két konkrét utalás elhagyása még nem zálo-
ga az aktualitásnak. Az egyórás előadásnak nem
a tempója pergő - Bereményi darabja rövid.

Bereményi Géza: Kutyák (egri Gárdonyi Géza Szín-
ház Stúdiószínháza)
Díszlet és jelmez: Orosz Klaudia m. v. Zene: Aldobolyi
Nagy György. Rendező: Lengyel Pál m. v.
Szereplők: Lisztóczki Péter, Nyáry Bernadett, Pálfi
Zoltán, Fekete Györgyi, Vókó János, Moravek Kriszti-
na, Bessenyei Zsófia, Bakody József, Dánffy Sándor,
Gőz István m. v.

Tündöklő Jeromos és a Csalóka szivárvány
expozíciója kísértetiesen hasonlít egymáshoz:
mindkét dráma elején látunk egy-egy asszony
nélkül maradt középkorú parasztembert, egy-
egy fürge eszű,
élelmes legénykét és egy-egy messzi városból
érkező idegent, a gazda hajdani cimboráját, akit
mindkét helyen „mezei prófétának" titulálnak. Az
idegenek felbukkanása megbolydítja a falukö-
zösség zárt világát: ezek a figurák magatartá-
sukkal (az egyik a létével, a másika nemlétével)
az események fő mozgatórugóivá válnak. Ta-
mási mindkét művében a konfliktusteremtés
hasonló módszerét alkalmazta, ennélfogva a
drámai szerkezetek sok hasonlóságot mutatnak

- ugyanakkor a két színdarab mégis gyökere-
sen különbözik egymástól. A Tündöklő Jeromos
társadalmi parabola, s mint ilyen sokkal direk-
tebb, mint a későbbi Csalóka szivárvány, amely
egyetlen emberi dilemmát mutat be metaforiku-
sabb, árnyaltabb módon. Ezeket a tendenciákat
az egyes előadások felerősítették, így a Várszín-
házban kissé propagandisztikus, ám egységes
stílusban tartott játékosságával könnyeden szó-
rakoztató, míg Debrecenben költői, a népszín-
művet a groteszk felé közelítő előadás született.

Tamási ezekben a közvetlenül a második vi-
lágháború előtt, illetve alatt írt színműveiben a
kísértés mechanizmusát vizsgálja. A Tündöklő
Jeromosban még a kollektív megkísértettség
elhá

rításával nyújt követendő magatartásmintát ki-
sebb-nagyobb (falu-ország) közösségek szá-
mára. Itt még pontosan körülhatárolható módon
van jelen a Rossz (amely egy allegorikus alakba
sűrítve figurálisan is megjelenik), és a játéknak
az lesz a tétje, hogy az emberek ki tudják-e vetni
maguk közül a közösséget megfertőző bacilust. A
Csalóka szivárványban ezzel szemben a kísértés
kevésbé egyértelmű s így nyomasztóbb for-
májával találkozunk.

A modell általánossága következtében az
előbbi darab vonatkoztatható lenne egyes aktu-
álpolitikai eseményekre, de a rendező, Ivánka
Csaba nem konkretizálja az egyébként is egyér-
telmű helyzeteket, s így a haszonleső demagógi-
át ostorozó játék sokáig nem válik demagóggá (a
darab végére önkényesen odabiggyesztett kóda
aztán mindent elront). A rendező ugyanakkor
nem próbálja legömbölyíteni a darab sarkított té-
ziseit, s a népszínművi anakronizmusokat a fő-
városi közönség számára is elfogadható játék-
stílus kikeverésével igyekszik hitelesíteni. A játék
szervezőelvévé a nyelvet teszi, és így, mivel a
különböző karakterek Tamási sziporkázó dialó-

Vera anyja és apja meg Kálmán anyja és apja, a
négy örömszülő a tárgy lehetséges súlyától meg
nem érintve, korrekt kisrealista ábrázolásban
nyeri el alakját a puccos és kikent Moravek
Kriszti-na, a félős értelmiségi Vókó János, a riadt
kisegér Fekete Györgyi és a gólemszerűen
pöffeszkedő Pálfi Zoltán játékában. Időnként egy
tányérból, egyszerre eszik a csokoládétortát és a
pogácsát. Legalább fogy az a kéttálnyi finom
falat, amitől a semmiféle illúziót nem keltő,
egyszerűen csak szegényes esküvői asztal
„roskadozik". A rendező és Orosz Klaudia
díszlettervező különben sem erőltette meg
magát: a kongó, érdektelen térbe berakosgatták
a legszükségesebbeket. Ennek a puritánságnak
azonban nincs tartalma (Daisy kutyájának meg
nincs egy rendes helye). Nyáry Bernadett eleinte
biztatóan csapong a másságot, a
szabálytalanságot hajszoló libuska szerepében,
aztán elpilled a stílustalan összevisszaságban.
Színésztársaival együtt ő is megfizeti e
rendezőileg előkészítetlen, világossága ellenére
is átgondolatlan produkció árát - hiába kérkedik
a plakátokon az ősbemutató szó.

TASNÁDI ISTVÁN

KÍSÉRTÉSEK
KÉT TAMÁSI ÁRON-BEMUTATÓ



• KRITIKAI TÜKÖR •

Ferenczy Csongor (Sáska Mihály), Őze Áron
(Gáspár) és Szakácsi Sándor (Jeromos) a Vár-
színház előadásában (Fábián József felvétele)

gusain keresztül tudnak megnyilvánulni, a színé-
szi munka a Várszínházban megszokottnál sok-
kal egyenletesebbé vált. A szereplők szemláto-
mást több azonosulási pontot találnak ezekben a
tipizált népszínműalakokban, mint mondjuk,
Shakespeare pszichológiailag is jellemzett hő-
seiben, s az alkalmazandó színészi fogások is-
meretében magabiztosan és nagy játékkedvvel
látnak munkához. Ferenczy Csongor, Őze Áron,
Császár Angéla és ifj. Jászai László színpadi je-
lenlététől élvezetesen gördülékennyé válik a já-
ték, amin azonban sokat ront egy súlyos szerep-
osztási tévedés.

A címszerepet Szakácsi Sándor alakítja túlzó,
harsányan külsőséges felfogásban. Egyetlen
példa is megvilágítja játékának jellegét: amikor
azt mondja, „most őszintén, egyenesen akarok
veled beszélni", a feje fölött bal kezével átnyúlva
megvakarja a jobb fülét. Szakácsi elképesztő
energiákat pazarol el exhibicionizmusának minél
teljesebb kiélésére, töretlen lendülettel produ-
kálja magát, még a tapsrendnél is előad a földön
fetrengve egy magánszámot. Ez a rendezőileg
kellően nem kontrollált (vagy netán támogatott?)
önfeledt ripacskodás nagy tehertétele az elő-
adásnak. Szakácsi szájbarágósan direkt sze-
repfelfogásában Jeromos gátlástalan speku-
láns, népboldogítónak álcázott népbolondító. Et-
től aztán mintha az ötvenes évek kommunista
propagandafilmjeinek nemzeti mezbe öltözött
variánsát látnánk. Az előadás végén a legények
meg akarják lincselni Jeromost, de az valahogy
egérutat nyer a sötétben (csak erős kámforszag
marad utána), mire a Vasas Táncegyüttes tagjai
jókedvű bokázásba kezdenek, ám ekkora néző-
tér végéből sátáni kacaj harsan fel: Jeromos áll
ott, szemébe húzott kalappal, fekete nagykabát-
ban. Szóval őrizzük meg az éberségünket, meg
ilyesmi... A Nemzetiben kötelezőnek vélt népne-
velői gesztusok lerontják a tisztességes mű-
gonddal megcsinált előadás összhatását.

A Csalóka szivárványban Tamási a kísértés
egy másik, nehezebben tetten érhető válfaját fo-
galmazza meg. Itt már magánéleti konfliktusként
jelenik meg az, ami a Tündöklő Jeromosban még
egy közösség kollektív válsága volt, hiszen ek-
korra (1942) már bizonyossá vált, hogy a tömeg
sikerrel manipulálható. Az író azonban felveti: ta-
lán védetté teheti az embert a külvilág délibábos
csábításaival szemben, ha megtalálja az önazo-
nosság belső békéjét. Ez ingoványosabb talaj, itt
nem lehet történelmi sablonokban gondolkodni;
egyetlen ember viselkedése sokkal kiismerhe-
tetlenebb, mint a valamilyen elv szerint szerve-
ződő tömeg reakciói. Az író itt is szentenciát bont ki Czintos Bálint, a magasabbra vágyó gazda-

ember példázatában: a darab elején elhangzik
egy versike az almafáról, amely bolyongva ke-
reste élete értelmét, és amikor elszáradt ágakkal
visszatért, „más fákról az alma pirosan nevette".

A Tündöklő Jeromosban a kocsmáros azért
állt a Rossz szolgálatába, hogy felakasztathassa
a púpos szabót, mert az megszöktette a felesé-
gét. Czintos azért nem tartja vissza barátját az
öngyilkosságtól, mert különben elszalasztaná
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Miske László (Czintos Bálint) és Szántó Valéria
(Zsuzsanna) a Csalóka szivárványban (Máthé
András felvétele)

annak lehetőségét, hogy bebizonyítsa: ő is ér
annyit, mint az urak. Közben persze - önmaga
előtt is - úgy állítja be, mintha csakis fia kitanítta-
tása miatt engedett volna a csábításnak. A kísér-
tés lényege éppen az, hogy bagatellizálja a koc-
kázatot, és másra hárítja a felelősség nagy ré-
szét. Abban nem lehetünk biztosak, hogy Czin-
tos rosszul döntött, de az nem lehet kérdéses,
hogy egy döntést évek távlatából nem lehet sem-
missé tenni. Lehet, hogy tudjuk alakítani a sor-
sunkat, de egyszerre csak egy sorsot élhetünk.
Mikor Czintos rájön erre, már túl késő.

A szatmárnémeti színháztól érkezett vendég-
rendező, Parászka Miklós legfontosabb felada-
tának „a szerzőhöz igazodó teátralitás keresé-
sét" jelölte meg. Valóban nem lehetett könnyű
dolga, hiszen a darab első felvonása hagyomá-
nyos népszínmű, a második az álruha nyújtotta
évezredes komikumforrást kiaknázó bohózat, a
harmadik viszont színtiszta melodráma. Hogyan
lehet ezt a műfaji sokféleséget egységes elő-
adássá szervezni? Parászka a groteszkben látta
meg tragikum és komikum azonos érvényű léte-
zésének lehetőségét, ezért az aprólékosan ki-
dolgozott főalakok mellé a karakterfigurák erő-
teljes vonalakkal meghúzott portréit illesztette.

Ez a következetesen végigvonuló kettősség,
azaz a komor és a rikító színek, illetve a stilizált-
ság és a természetesség keverése, az arányok
pontos betartása miatt nem hatott zavaróan. Az
előadás legszebben kidolgozott része a második
felvonás eleje, amikor koreografikus pontosság-
gal épül fel egy gesztussor a postás tetszhalálá-
tól, az álruhás Czintos antréján keresztül (egy
hulahoppkarika-méretű koszorúba bújva érkezik a
saját temetésére) a „Kis lexikon" b betűs cím-
szavaiból összeálló magasröptű beszélgetésig.
A játékot végig izzásban tartó Hajdú Géza Samu
bácsija, Kóti Árpád öntudatos vasmunkása, Kri-
zsik Alfonz izgága postása és Bakota Árpád
szolgálatkész csendőr őrmestere itt nyújthatja a
legjobb formáját, s nagyszerűen domborítja ki
Miske László (Czintos) is a szerep komikus olda-
lát. Hála az első felvonásban mutatott visszafo-
gott játékának, a színész később zavaró stílustö-
rés nélkül lép át a sorstragédia hiteles megélésé-
be. A harmadik felvonás elején Czintos belenéz a
tükörbe, mire az hirtelen félrebillen, és halott ba-
rátja, Kundi Ottó (Dánielfy Zsolt) néz vissza belő-
le. Czintos meglengeti a gyertyát, és az árnykép,
vele párhuzamosan, ugyanazt a mozdulatot
végzi. Ez az ötlet nemcsak látványos, de kifejező
is, hiszen ebből, mielőtt egyetlen szó is elhang-
zana, már tudjuk, hogy Czintost a lelkiismeret-
furdalás tette beteges őrjöngővé. Szép otthon,
feleség, gyerek... És mindez nem az övé, hanem

azé a másiké, akit hagyott a halálba menni.
Vissza kellene térni régi életébe, de oda már nem
vezet út, hiszen annak romjain építette fel ezt az
újat. Választott szerepe egy idő után ő maga lett,
a szerepe szerint kialakított viszonyok az ő
viszonyaivá váltak, miközben titokban tartott
hajdani énje ma már mindenki számára idegen.
Amikor Czintos ráébred, hogy őt évekkel ez-előtt
valóban eltemették, és csak az életfunkciókat
biztosítja egy Kund Ottó nevű, vadidegen férfi
létezéséhez, habozás nélkül a folyóba öli magát.

A Csalóka szivárvány izgalmasan talányos
színdarab, hiszen példázatszerűsége ellenére
számtalan olvasata létezhet. Példázatul szolgál-
hat a „kutyából nem lesz szalonna" szintű böl-
cselkedésekhez, a pirandellói szerepjátékok-hoz,
vagy akár az egzisztencializmus egyes tézi-
seihez. Parászka nem kényszeríti ránk egyik ér-
telmezést sem; érvényes, hatásos előadást ren-
dez, amiben tételmondatok kimondása nélkül is
élményszerűvé válhat a lényeg.

Az igazat megvallva, eddig úgy gondoltam,
hogy Tamási-darabot műsorra tűzni inkább
kultúrpolitikai, mintsem művészi megfontolásokból
lehet. Tamási prózaírói zsenije hitelesíti szabály-
talan színműveit, amelyek veretesebbek a zenés
szösszeneteknél, de fogyaszthatóbbak a nagy
klasszikusoknál, így aztán könnyen helyet kap-
hatnak a kulturális ismeretterjesztést vállaló, de a
sikerre is adó vidéki színházak műsortervében. A
debreceni előadáson azonban örömmel (és némi
bűntudattal) tapasztalhattam, hogy a Csalóka

szivárványa maga öntörvényű színpadi világával,
vibrálóan képszerű nyelvezetével, nem valami
rusztikus kuriózum, hanem drámairodalmunk ma
is hatni tudó, eleven hagyatéka.

Tamási Áron: Tündöklő Jeromos (Várszínház)
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