
must, mint valaminő kitisztult nagy
bölcsességet, - mint nagy lírát. Ady
után, Babits után, Kosztolányi után,
sőt, József Attila után is, akkor, amikor
Illyés Gyula szavát halljuk, akkor, ami
kor végre Kassák Lajost is kezdik meg
érteni, - akkor, amikor azok, akiknek
a költészet fontos, akik a költészet
roppant funkcióját fölismerték, s akár
individualísták, akár kollektivisták,
akár marxisták, akár antimarxisták,
akár spiritualisták, akár materialisták,
akár az önismeret útjának tartják az
irodalmat, akár realista alkotásnak:
mindenképen olyan szerepet, olyan hí
vatást tulajdonítanak neki, amely lé
tünk leglényegesebb kérdéseivel kap
csolatos, és amelynek nemhogy a súlya,
már puszta árnyéka alatt is szinte el
enyészik, szinte megsemmisül ez az >

egész chanson-esztétika és kabaréfilo-

SZINHÁZ
HULLÁMZO VOLEGENY. Tamási

Aran színdarabja. Bemutató a Nemzeti
Kamaraszínházban.

Tamási Áron egészen külön fejeze
tet érdemel a magyar színpadi iroda
lomban. Éppen ezért nem is csodáljuk,
hogy olyan lassú a kibontakozása,
annyi a botladozása és oly nehezen
takarítja be végre a termést. Alkalmas
az idő ezt elmondani, mert legutolsó
darabjában, a most színrekerült Hul
lámzó völegény-ben végre síkerült
megküzdeníe az, anyaggal. a saját

. nyelve és észjárása göcseivel és a
színpadtechnika mai általánosságú kí
vánalmaival.

Bármily sok nemes szimbólumot,
jóíztől túlcsorduló nyelvi szépséget
rejtegettek eddig darabjai, valahogy,
mínt a nem jól befogott lovak, ahá
nyan voltak, annyi felé mentek vagy
ágaskodtak. Legtöbbször külön ágas
kodott egy szímbólum, külön haladt,
kacskaringózott vagy kellette magát
egy-egy önmagában is lezárt eszme
forgács, sziporka, a székely humor
megjélenítéseként s külön vált ezektől

a tartozékoktól sokszor a színpadi váz,
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. zófia, az az egész költői magatartás,
szemlélet és hangulat, melynek Heltai
Jenő kétségkívül a magéj. nemében leg
jobb magyar képviselője. Ne emeljük
őt túl kicsiny határain; azok közt lehet
kedves és jó; azokon kívül, azok fölött
szegényes és jelentéktelen. S ez sehol
nem oly árulkodóan világos, mint ott,
ahol ő maga is ereje fölöttit vállal:
ahol korának próbál válaszolni.

Igaz: a chanson lehet harci dal is;
lehet induló, lehet a. szabadság him
nusza; s az is volt, - Aragon a példa
rá. De azokat a chanson-okat a mi ko
runk szülte, ezek a mi korunknak da
Ioltak.: azokat a francia makik énekel
ték a jövőért és a jövőnek, s nem a
multért és a mult fölött, s valódi, s
valóban féltett nőkért, nem pedig álom
ban visszajáró századeleji masamó
dokért. Rónay György

a cselekmény, amire a költő díszeit
felrakta. Ami viszont mindezen hiá
nyosságok ellenére is oly értékessé
tette Tamási -színpadi műveit, az va
lami ősi szépségű csillogás volt. A ki
nai és egyéb távolkeleti színjátszások
ban vannak évezredek óta begyakor
lott és immár önálló szimbólumokká
vált mozdulatok, amelyeknek értelmét
a közönség már ismeri, s amik csak
nekünk érthetetlenek, ők tudják, hogy
most hosszú útra ment a harcos, most
lovát kikötötte, s most az életétől bú
csúzik. Ilyen szimbólum-rögök bujkál
nak talán öntudatlanul Tamási szín
padi világában is, viszont a mi szín
házi látásunk nyugateurópai példákon
nevekedett s így sok a félreértés köz
tünk és Tamási látása 'között.

Legutóbbí darabjában éppen azt
tartom említésreméltónak, hogy úgy
látszik, egészséges szintézis vim kiala
kulóban Tamási emberlátó és színpad
látó képességében. A szimbólum most
már majdnem teljesen fedi a szín
padi cselekményt, a humor-szilánkokat
mintha egyre inkább a darab törzs
cselekményének tuskójáról pattint-



gatná székely elmeéllel vagy kisfej
szével, a ,ovacskák egyirányban húz
nak, arrafelé, ahol egy jó, színpadké
pes darab kerek erdőcskéje csalogatta
a szerzőt.

Tamási ezt némi engedmények árán
érte el. Először is meséjét egyszerűsí

tette le. Van a szépség, a müvészálom,
s van egy szobrász, aki fazekasmester
ségre adta magát, mert művészetéből

megélni nem tudott. Igen rossz fazeka
kat gyárt azonban; rideg agglegény
szállása van, s az adósság deresedő fe
jét egyre jobban belepi. Hitelezőt,

hogy pénzüket megmentsék, gazdagon
meg akarják házasitani. Egy sánta, da
dogó, korosodó pénzes hajadonnal
akarják oltár elé vezetni. De közben
megismeri a menyasszonyjelölt unoka
húgát is, aki maga a szépség, a fiatal
ság és szegénység. Ez a lány belé
búvik egyik még művészileg álmodott
nagy ...agyagvázájába s onnan merül
fel, mint a művész örök kísértője, az
érzékiséggel is megfüszerezett szép
ség. S innen a vőlegény hullámzása is.
Buridán szamaraként habozik a szívé
ben élő vágy s a reális teendők kö
zött. Végül győz benne a tisztaság, a
fiatalság és a szépség szeretete. Botrá
nyok árán cserbenhagyja pénzes meny
asszonyát és a szegény szépet veszí
maga mellé társnak. S mert mesét Ié
tunk, a szépség és a tisztaság győz

nek. Házigazdája ráiratja a házát, az
egyszerű fazekasok tanítómesterüknek
fogadják s ő elindul ifjú aráj ával az
életnek és a müvészet útjának.

A mese nagyon egyszerű, a váza
szimbólum mindenki előtt érthető, a
darab kerek egész. Egy kis szépség
hibája van a mesének, igen nagy ré-

szét teszi ki a sánta lány kigúnyolása
és ezt a rendezés is túlontúl kihang
súlyozza, pedig a. Kamaraszínhjizban
nincs is karzat. Minek akkor a kar
zati fogás? Az ilyen testi hibák ki
hangsúlyozásánál is jobban szeretjük,
ha jellembeli torzságok kigúnyolásával
foglalkozik a szerző, mínt tette Aristo
phanestől Moliéren át minden nagy
vígjátékíró. Eljárásuknak az az egy
megszívlelendő alapja van, hogy a lelki
torzulások, a fösvénység, a kapzsiság,
a falánkság és sok egyéb, saját elha
tározásunkból gyógyíthatóak, testi hi
báinkon azonban nem segíthetünk.
Ezért ízlésesebb és hasznosabb, ha jel
lembeli hibákat állítunk pellengérre
testiek helyett. .

Az előadás Both Béla jól gördülő

rendezésében nem egy. kellemes szín
padí percet ajándékoz a nézöknek. Áll
ez elsősorban Bihary József pompás
székely parasztj ára, amelynél sallang
talanabbul népibbet és művészíbbet ke
veset láttunk még színpadjainkon. Egy
szerűen ember volt a népiségben s
nem elsősorban népi figura emberség
nélkül. Bartos Gyula, Balázs Samu,
Gárday Lajos, Gózon Gyula, MakIárv
János, Pethes Sándor, Tompa Sándor
és Uray osztoztak vele a hús-vér ele
venségű karakterszerepek tisztessége
sen egyszerű és mégis sokatmondó
megfegalmazásában. Nagy öröm volt
viszontlátni a színpadi aranylakodal
mát ülő Vizváry Mariska pompás és
töretlen jellemformálását és a fiatalok,
ülthy Magda, Sitkey .és Szőke Éva is

. jól látták el szerepüket. A Kamaraszín
ház rangjához méltó, érdemes munkát
végzett.

Possonyi László

Délkelet-Európa félhivatalos katolikus hírügynöksége a

MAGYAR KURIR'
Szerkesztőség: BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 7.

Jgazgat6-16szerkesztll, J AM BO R D EZ SÖ.
AZ .Osservatore Romano", a Vatikán Rádiója és a
,N C W C News Service' budapesti szerkesztősége.

127


