
ember: az órás, a vendéglős, az ügynök és
az asztalos hőssé válása áll - és Orosz
György nem rendezhetett meg ehelyett
valami mást.

Es ebben mi a baj? -- kérdezhetné va-
laki. Hiszen a történet így is szép, így is
izgalmas! Nos, a baj az, hogy ebben a
kezelésben visszájukra fordulnak a regény
erényei; konkrét, reális, betű szerinti
értelmükre lefordítva a szituációk
erőszakoltnak, hamisnak bizonyulnak, és
sorra felmerednek a regénnyel kapcso-
latosan említett, de annak kontextusában
elhalványuló kérdőjelek. A szereplőknek
csak addig van hitelük, amíg a
kocsmaasztal mellett teregetik ki
szokványfrázisaikat (addig viszont érdekte-
lenek); mihelyt konfrontálódnak először a
Tomoceuszkakatiti-Gyugyu kérdéssel,
majd a kommunista arculcsapásának
problémájával, nem hiszünk nekik, más
szóval elvesztik színpadi életüket. Hogy
hőssé válnék a bamba, ájtatos asztalos, a
ravasz, haszonleső vendéglős, az élveteg és
félművelt könyvügynök, hogy eleve hős
lett volna az okoskodó, nagyképű és
kellemetlenkedő órás? Mindez épp oly
valószínűtlennek hat, mint az, hogy 1944
végén a nyilas főbriganti a maga kis
körzetéből hosszú távú pszichológiai
offenzívát indítson a magyar nép fokozatos
beidomítására. A regényben hittünk
ezeknek a szereplőknek? Igen. Akkor hát
mi történt? Alapvetően megváltoztak
volna? Szó sincs róla. Csak-hogy a
regényben egy magatartásforma általános
érvényű hordozói voltak, akik végül magát
az emberiséget reprezentálták; a színpadon
viszont csak önmagukat jelentik, méghozzá
a valószerűség minden, kisebb-nagyobb
attributumával aprólékosan felruházva.

Egy apró példa: a regényben nem za-
vart, hogy egy hosszú évek óta együtt élő,
öregedő házaspár épp az adott helyzet (a
Tomoceuszkakatiti-Gyugyu vita) ihletésére
vall egymásnak múltjáról; egy reális
kredenc árnyékában, egy korhű viseletbe
öltözött, hús-vér színésznőnek nem hisszük
el, hogy az általa játszott alak újdonságot
mondana a férjnek, mikor részletesen
beszámol mostoha ifjúságáról. É s egy-
kettő: egyszerűen nem hisszük el, hogy az
asztalos felesége -él .

A színészek helyzete nem volt irigy-
lésre méltó. Ha kedvvel fogtak is hozzá az
„életből ellesett" szerepek ízes-színes
építgetéséhez, bizonyára hamar ráéreztek,
hogy a cselekmény fejlődése épp a
kézenfekvő szerepformálással pöröl, és

ha így volt, a közönség hűvös reagálása,
illetve távolmaradása csak megerősíthette
gyanújukat. Ennek ellenére dicséretes
igyekezettel kerekítették ki a maguk
zsánerfiguráit, és ez esetben alighanem
főképp színészi érdem, ha néhányan így is
kiváló alakítást nyújtanak. Sárosdy Rezső
(Béla kolléga) ismeri azt a meg-
fejthetetlen varázslatot, amely a fővárosi
színészek közül a leginkább tán Horváth
Sándor birtoka, hogy a látszólag. teljesen
köznapi egyszerűséget észrevétlenül
művészetté lényegítse; ismerősünknek
érezzük, s csak ha utána kutatunk, jövünk
rá, hogy csak szeretnénk ismerni ilyen
embereket. A fiatal Reviczky Gábor
(Gyurica órás) viszont olyan feszült
színpadi kisugárzással rendelkezik, hogy
jobb meggyőződésünk ellenére is hiszünk
kettős életében, jelleme titokzatos,
mögöttes tartalmaiban; Sárközy Zoltán
(Civilruhás) pedig belénk szuggerálja,
hogy a kültelki nyilasházakban Machia-
vellik termettek.

Nem az én feladatom kideríteni, szü-
lethetett volna-e Az ötödik pecsétből jó
színpadi mű, és ha igen, milyen módon.
Ez a feladat a színház dramaturgiáját
illette volna. Mert elsőrendűen dramatur-
giai munka lett volna, méghozzá a leg-
javából, a legszebbjéből, hogy az íróval
együttműködve, őt segítve, kikísérletezze
konkrétumnak és absztrakciónak azt az
egyszeri alkémiáját, amely Az ötödik, pecsét
emlékezetes morális példázatát második,
színpadi élethez segítheti.

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét
(.Debreceni Csokonai Színház)

Rendező: Orosz György, díszlettervező:
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SAÁD KATALIN

Tamási Debrecenben
és Pécsett

A lengyel passiójáték újjászületéséről
szólva írja Kazimierz Delmek, hogy a
színház - a romantikusok szerint - egyike
azon intézményeknek, melyek képesek
kifejezni az adott társadalom nemzeti
szellemét. „Úgy érzem -- mondja Dejmek
-, ezek a »kezdetleges« művek, tiszta
esztétikai értékeiken túl, elvezethetnek
bennünket a nemzeti színház elfeledett
forrásaihoz."

Vajon a magyar színházak műsorterve,
előadásai eszünkbe juttatják-e, hogy a
„nemzeti szellemet" épp a színjátszás
volna hivatott kifejezni? Leginkább még
egy-egy Tamási-bemutató kelti részint azt
a benyomást, hogy mégiscsak volnának
lehetőségeink erre, részint, hogy jócskán
van adósságunk. Igaz persze, hogy a
magyar színház lényegesen kevesebb
„elfeledett forrás" közt válogathat, mint
például a lengyel. Tatán a drámaíró
Tamásinak is tragédiája volt, hogy alig-
alig ismerhetett valamit a magyar dráma
elfeledett forrásaiból, hagyományt és
újítást egyszerre kellett teremtenie, s mi-
közben a népköltészet dramatikus-rituális
örökségéhez nyúlt, maga is bizonyos ér-
telemben „elfeledett forrás" lett. De
őszintébbek vagyunk, ha még meg sem
találtnak tekintjük. Pedig
drámaköltészetünknek egyszeri jelensége.
Ennélfogva a Tamási-darabok színpadra
vitelének mikéntjét kulcsjelentőségűnek
érzem a nemzeti karakterű színpadi nyelv
keresésé-ben, s érdeklődéssel figyelek
minden próbálkozást, mely Tamási
színpadát akarja megfejteni.

A közelmúlt két tanulságos Tamási-
bemutatóval szolgált. Az Énekes madarat,
mely a leggyakrabban színpadra kerülő
Tamási-mű, á Debreceni Csokonai Szín-
házban láthattuk Gali László végzős ren-
dezőhallgató diplomamunkájaként. .Az
Ősvigasztalás, mely Tamási első s majd
félévszázadod keresztül eltüntnek hitt
drámaírói kísérlete, Pécsett, a Kamara-
színházban jutott színpadra, Sík Ferenc
rendezésében és koreográfiájával. Mind-
két előadás hozzászólás a kimondva-
kimondatlanul folyó vitához: vajon
Tamási színházában bizonyos, „népszín-



Tamási Áron: Énekes madár (Debreceni Csokonai Színház). Agárdy Ilona, Reviczky Gábor,
Kóti Árpád, Soós Edit, Nagy Gábor és Mátray Márta (Kalmár István felv. )

műves" elemek a döntőek, vagy másutt,
mélyebben kell-e keresnünk e darabok
igazán életképes színpadi lehetőségeit?

Valódi játék - kulisszák között
Az Énekes madárnak már van kialakult
előadási stílusa; ámbár inkább nevezhet-
nénk ezt modornak, mint stílusnak. A
debreceni bemutatón Köpeczi Bócz Ist-
vánnak a Madách Színház Énekes madár-
előadásához készített díszletét látjuk vi-
szont. Ez a díszlet már Pesten is ellent-
mondásos benyomást tett; itt annál in-
kább kiütköznek hibái: mert kétségessé
teszik Gali László rendezésének egyéb vo-
natkozású értékeit. A játék során ugyanis
a színészek bevezetnek egy eddig ismeret-
len Tamási-világba. Mivel a darab a nép-
mesei jó és rossz jelképes küzdelmének
jegyében íródott, melyben a jó (a fiatalok
szerelme), a rossztól (az öregek ármány-
kodása elől) csak a deus ex machina
eszközével, azaz csoda által, énekes
madár képé-ben menekülhet meg és
győzedelmeskedhet: rendező és színész
számára mind ez ideig indokolatlannak
tűnt, hogy egyénített, saját előéletet,
belső ént is sejtető, differenciáltan
megalkotott színpadi alakok közt, valódi
drámai küzdelem folyjék. Hiszen a
drámai konfliktus is - az öreg lányok
szerelme nem elég erős ah-hoz, hogy
kimozdítsa a falat, ez csak Magdónak
sikerülhet -, a drámai kifejlet is a csoda
folytán megy végbe. Gali azonban
láthatóan legszívesebben elhagyná a
színpadi mű-csodát, annyira mellesleg
kezeli; sokkal inkább a színészekből
akarja előcsalni. Be is bizonyítja, hogy a
színészei a szalon-népies cifraszűr ellenére
is emberi lények, saját emberi megnyilvá-
nulásaik vannak, s a sablon öltözet nem

pillanat, amikor a szerelem ereje ki képes
mozdítani helyéből a szobafalat, ennek az
előadásnak a következő felvonásában nem
fordulhat elő, hogy a „nem eléggé
elővigyázatos" színész erőteljesebben ne-
kilódul a tornác korlátjának - azaz ját-szik, s
nem a díszletet óvja -, és a korlát elkezd
dülöngélni. Pedig a két tornác-oszlop, mely
egyébként ezt az ingó korlátot tartja,
pompásan ki van faragva. Vagy: a székely
faházak talpfáit kőalapra rakják. Ezét is.
Láthatjuk a hibátlanul kifugázott
áltermésköveket a ház alatt; csakhogy a
színészek szaladgálnak - játszanak! - a
tornácon, a létrán. A kövek meg-
megroggyannak az igénybevételtől.

Vagy: a második felvonás a mágikus
erők éjszakája. Rontás, babonaság, csodák.
Színhely: az udvar, nagy diófával. Erről a
felvonásról írják a szakírók: „itt nyilvánul
meg Tamási népi szürrealizmusa".
Debrecenben az udvar fő látványossága a
színpad hátterét alkotó, újra csak remekül
telefaragott széles kapuzat: a kétszárnyú
nagy fakapu, rajta fatolózár; ezt a kaput
nem nyitják ki soha az előadás alatt. Annál
többet dolgozik a kiskapu: ki-besurrannak
rajta az éjszakai bajkeverők. De a
díszletelemek közül a központi szerep a
fának jut, hisz a csoda a diófával történik:
Magdó imájára kétszer is ég felé fog
nyúlni, hogy az ágai közé elrejtőzött Mókát
megmentse az életére törő öreg-legények
bosszújától. A fa viszont, ellentétben a
kapuzattal, szomorú tákolmány:
anyagszerűségében meghatározhatatlan,
leginkább talán kasírozott fa benyomását
kelti; egyetlen jellemző vonása, hogy
működőképes gépezet. Technikailag, de
nem drámailag: hátul el van látva rejtett
lépdelőkkel, a színész véletlenül mégis
rálép egy bütyökre, a bütyök megroppan, s
a barna festék mögül kibuggyan az el-
rejtett anyag fehérsége. Ezek után eshet-e
bármilyen csoda ezen a műfán? Még a
növekedésénél a törzséből elővillanó vi-
lágító szív- és virágmintáknak sem hi-
szünk. Oda az illúzió.

Mindezek persze, mondhatjuk, véletlen
szülte balesetek. De ilyesféle balesetek
csak olyan színpadi „gépezettel" eshetnek
meg, melynek alapvető tulajdonsága a
kulisszaszerűség, a nem-igaziság. A
leleplezhetőség. Csak olyan színházban tud
szertefoszlani az illúzió, mely épít az
illúzióra mint hatáselemre. Szívesen le-
mondanánk a muzeális értékű fafaragá-
sokról azért az örömért, amit a fa-hatású
mesefa okozna. Vagy az ágyat borító
székelyföldi csergetakaróról a Magdóra

kényszerít rájuk sablon gesztusrend-szert.
Hogy az Énekes madár alakjai nem elvont
népmesefigurák, nem is a nép-színműtől
örökbe vett „műparasztok", hanem
emberek, akik élő kapcsolatba kerülnek
egymással. Gali törekvése és a
színészvezetésben elért sikere elismerésre
méltó.

De épp ezért sajnálom, hogy a színészi
játékra koncentrálva lemondott a Tamási-
színházról mint egészről. Tamásinál a lát-
vány nem kevéssé fontos elem: elsődle-
gesen épp a színészi játék hitele érdeké-
ben. Enélkül hiába szegül szembe a szí-
nészi játék a szokvány játékmodorral, és
támadja meg ily módon a nézőben megle-
vő közhelyet, ha ő maga, a színpadon igazi
színpadi életet élő színész kénytelen
beleütközni a hamis közegbe.

Tamási színpadi költészetének fontos
elemei a tárgyak. Színhelyleíró instrukcióit
olvasva sohasem az a benyomásunk, hogy
az általa megkívánt tárgyaknak enteriőrt
kellene teremteniök, hogy valamiféle
hangulat színpadra vitele lenne a céljuk.
Tamási sokkal inkább abban hisz, hogy a
tárgyaknak saját életük van, hogy képesek
átlényegülni. A fal kimozdul, a diófa meg-
nyúlik az ég felé. Minta népmesében vagy
inkább népi játékban: a bot paripává válik,
a teknő csónakká. Egyedül az fontos, hogy
a bot igazán bot legyen, a teknő meg teknő.
Tamási, mikor drámát ír: költő. Nem
díszlettervező. Nem színházi nyelvet
beszél, hanem költőit. Le kell hát fordítani
színpadira. Ennélfogva nem annyira a
széktámlák meg a tornácoszlop
faragásainak székely népművészeti hite-
lessége a fontos, sokkal inkább a tárgyi
világ, az anyagserű valódiság megteremtése.
Ha egy darab drámai csúcspontja az a



záporozó igazi virágokért. Szerencsére a
színészek, mindezek ellenére igazi életet is
hoztak magukkal a színpadra.

Pogány szertartás
Sík Ferencet viszont, az Ősvigasztalás első
színpadra fogalmazóját, úgy látszik, épp a
Tamási-művekben rejlő tárgyi költészet
ragadta meg: az ember és a tárgyi világ
ősi, elementáris víszonyából fakadó rítus.
Igaz, ez a húszas évek Amerikájában, az
expresszionizmus bűvöletében és a
hazavágyás nosztalgiájából született
„pogány mise" alig hasonlít a későbbi
Tamási-darabokra; amiben hasonlít, az
épp a gyengéje. Az író nem bízott eléggé a
sertartásban mint színpadi formában,
pedig az Ősvigasztalásban sajátos kifejezé-
si eszközt talált azokhoz a létkérdések
hez, melyek végül is e játék „tematikai"

anyagát szolgáltatják: a szerelem és a
szerelemféltésből elkövetett gyilkosság; a
halál utáni vágy és mintegy ennek ellen-
téteképp az utód utáni vágyakozás. A
meseszállal Tamási mintegy belső bi-
zonytalanságból szövi át meg át a mű
gerincét alkotó rítusokat: a Csorja test-
vérek búcsúfogadalmát, Csorja Ambrus
tűzzel való „lakodalmát", a pogány szer-
tartást követő, katolikus litániát meg-idéző
siratót, Csorja Ádám „vérszerződését"
bátyja hamva fölött, Kispál Jula és Gálfi
Bence szeretkezését Csorja Ádám holtteste
mellett.

Nyilvánvaló, hogy a pályázatra Erdélybe
elküldött mű visszhangnélkülisége Tamásit
elbátortalanította, s visszariadt saját
drámája nyers elementaritásától. A darab
műfajilag az akkori színház számára
megközelíthetetlennek tetszett. A későbbi
Tamási-drámákból ezért aztán már csak a
mélyre ásva lehet előbányászni ezt a népi
rítusréteget. Mert Tamási érzékelhetően
erőszakot tett magán, s kifordította
drámaíró köpönyegét: a rítus rovására
felerősítette a mesélőszálat.

Az Ősvigasztaláshoz Tamási „megelőző
játékot" írt, tulajdonképpen későbbi
darabjai hangnemében. .A lányt, Kispál
Julát mostohaapja, Botár Márton nem adja
Gálfi Bencéhez. A fiú bánatában be-
jelenti: beáll csendőrnek. Sík a darab va-
lódi műfajának megfelelő „megelőző já-
tékkal" kezdi az előadást, a darab egé-
széhez szervesen illeszkedő expozícióval.
Ünnepi díszbe öltözött lányok pirossal
hímzett vánkosokat hoznak be fejükön, s a
színpad két oldalát képező lép-csősorra
helyezik egymás fölé. „Viszik a
menyasszony ágyát" -- asszociálódik
bennünk a jól ismert falusi lakodalmi kép.

Csakhogy mihelyt leteszik, behoznak egy
leplet, egyik oldala piros, másik fekete,
fekete felével felfelé leterítik, ráhelyezik a
cserépedényt: Csorja Ambrus hamvaival.
Az expozíció a szerelem és a halál
szertartása. Sík felborította az író által
megszabott történéssort - az idő-rendet; de
hű maradt a játék műfajáboz. A népi játék
nem ismeri az időt, azaz egyidejű. A

színpadkép is, beredezési tárgyait tekintve
a népi játékok játékterének megfelelően
szimmetrikus elhelyezésű, a rituális
cselekvéseket végző lányok és fiúk
mozgáskoreográfiája is szimmetrikus
formára törekszik. Sík igyekszik szigorú
rituális rendbe kényszeríteni a
rendelkezésére álló drámai anyagot, hogy
következetes koreográfiával vezesse cl és
fokozza a történést az előadás végpont-
jához: a csendőrlegény Gálfi Bence meg-
szökteti Csorja Ádámot a vizsgálati
fogságból; testvérének hívja a Csalják
erdei szállásán, ahová éjszakára
elrejtőztek, hogy hajnalban együtt
induljanak neki a világnak, elbújdosni; de
többet isznak az „ősvigasztaló" borból, s a
szökött csendőr Kispál Juláért fegyvert
fog a „test-vérre"; a haldokló Ádám
elhelyezi báty-ja urnáját a leplen és
meghal: belép a hajlékba Kispál Jula,
mezítlábasan, piros kendőben, „köntöse
piros", amiként Bence megálmodta az
imént; Juh a lép-csőre helyezett vánkosok
közül egyet a halott feje alá húz, leveti
kendőjét, „ő az én férfiam" suttogja Ádám
fölött, Bence a lány levetett piros kendőjét
szorítja

magához, és bűnbánó imát mond, sír, „a
te neved gyilkos", ismételgeti a lány, mint
egy litánia refrénjét, Bence fegyverrel
kényszeríti a lányt, hogy igyék, s borral,
hogy szeretkezzék vele, ömlik a bor a
lány arcán, szétterjed a szaga. „A neve
gyilkos, pedig a lelke, ő be jó a lelke"

mondja most már a lány szerelem-ittasan,
ringatva az ölében elaludt férfit. Eldobja
a Csorja-nemzetséget őrző hamvakat, az
edény széttörik, .,szeretlek, élet, élet" -
kiáltja, s menekülne együtt a szeretőjével.
Siratólányok jönnek, jajonganak, három
fiú leszúrja kését a halott Ádám köré,
Gálfi Bence elsiratja magát: kortyint még
egyet, tánclépései dobbannak a padlón.

Egy helyen mégis ellenáll ennek az
előadásformának az anyag, s az a tárgya-
láskép. Noha a fal mentén a padokon két-
oldalt elhelyezkedő fekete ruhás ülnökök
mozdulataikkal, egyszerre történő előre-
és hátrafordulásaikkal bizonyos
balladisztikus tónussal ellenpontozzák az
egyébként farce-szerű kihallgatási jele-
netet - mely megintcsak a későbbi
Tamási hangneme -, a két forma megüt-
köztetése azonban csak bizonyos kény-
szeredettséget eredményez: erőszaktételt,
a következetesség érdekében. Remek
ötletnek bizonyult viszont a népi farce-ok
egyik humoros motívumának a
felhasználása, a szövegzagyválás. Az
ügyész és az ügyvéd másféleképpen, de
egyaránt érthetetlenné zagyvált han-
dabandázása, mely a két másféle, minő-
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ségében mégis azonos magatartástípust
egyszerre teszi nevetségessé. Talán itt
találkozott leginkább a rendezői szán-
dékkal a színészek bizonyos játékmódok-
ra való alkalmassága és játékkészsége.
Mert a pécsi előadást viszont - ellentétben
a debrecenivel - színészi játékstílus
vonatkozásában az egyenetlenség jellemzi.
Az előadás ívét ugyanis a jeleneteket
összekötő, rituális mozgásokat végző lá-
nyok és fiúk biztosítják, s a színészi já-
tékmódot illetően csak kevesen találták
meg ennek a szertatásszerű játékformának
a hangnemét. A játék alaphangnemétől
leginkább elütő jelenet az idősebb Csorja
„haláltusája", a hosszas, naturalisztikus
haldoklás. Az ezt követő litánia viszont
telitalálat, két négykézlábra ereszkedett
férfi, Csorja Ádám és Botár Márton
nyüszögő, mászkáló siratója. Álla-tok
módjára összeérintett fejük egyszer-re
humoros és megható: az emberi nyo-
morúságban való találkozás és szövetség-
re lépés aktusa. Imamormolás négykézláb:
ugyanaz a „szentségtörő" színpadi effekt,
mint a keresztfát asszociáló tartó-pillérbe
belevágott bicska. A kötelező - hivatalos -
liturgia és a szabadságot jel-képező
pogány szertartás összeütközése és
összeolvadása. Ambrus pogány kívánsága,
hogy tetemét a tűz eméssze meg: mellén
azonban kereszt alakban helyeznek el két
hatalmas fahasábot, tánclépésben jönnek a
lányok, kötényükből sárga nárciszokat és
fenyőgallyakat szórnak szét a színpadon,
sok-sok mécsest hoznak, tálcákon, s
elhelyezik a már üres, piros lepellel
borított ágy köré. A szünetben csak a
mécsesek égnek, a termet betölti a
fenyőillat és a gyertyaszag. A gyertyáé,
melyet a katolikus liturgia a pogány
szertartásoktól vett örökbe. A lépcsőkön a
piroscsíkos vánkosok.

Vata Emil színpada és Gombár Judit ru-
hái nem „stilizáltak", amiként egy idő óta
szokásunk mindent stilizáltnak nevezni,
ami nem korhű vagy nem naturalisztikus
Asszociatívek és kötetlenek, vagyis alkal-
masak arra, hogy egy nem kötött idejű népi
játékot - szertartást - a közegükben el
lehessen játszani. Az „ősvigasztalást"
szimbolizáló, tehát fontos funkciót betöltő
kellék - a butykos - kiválasztása viszont
nagyon nem szerencsés, különösen egy
tárgyi világában ennyire gondosan meg-
komponált előadásban: szegényesen mai,
műanyagfonatú demizson benyomását
kelti. (Ráadásul néhány nap múlva, ugyan-
azon a színpadon, az Uránbányászok bemu-
tatóján volt szerencsém viszontlátni e mű-
anyagszerű butykost.)

Népi játék vagy népszínmű?

A z Ősvigasztalást elemezve többször is
mint népi játékról beszéltem az előadásról,
fentebb pedig utaltam rá, hogy a Tamási-
játszásnak végre meg kellene szabadulnia
a népszínműi előadásmódtól. Szük-
ségesnek érzem e helyütt, hogy megvilá-
gítsam, miért tartom fontosnak, hogy
elhatároljuk a két műfajt egymástól.
Kétségtelen, hogy a népszínmű, mely
pályafutása alatt lényeges változásokon
ment keresztül, míg sémává nem „érett" (s
ennélfogva minden további fejlődés-nek
gátjává nem lett), a magyar szín-
játszásnak mégiscsak nélkülözhetetlen, sőt
szükségszerű állomása volt. De mert a
népszínműi séma, melyben a népszínmű,
Blaháné és a „népdal" - e fogalom Blaháné
idejére a népszínmű zenei anyagában a

cigányos mű nótával lett azonos - egyet
jelentenek, s eme örökségünk még ma is
mételyként nehezül színjátszásunkra, mai
tudatunkban és színházalkotói tapaszta-
latunkban a rossz, a kivédeni való hagyo-
mányt fémjelzik. Ennélfogva feltétlenül
élesen el kell tudnunk határolni az ezzel
szemben viszont - véleményem szerint -
forrásnak tekinthető népi vagy népies
játékoktól. Létezik egy gazdag, nagy
múltú folklóranyag - mely ráadásul, tudós
kutatóink érdeméből akár köz-kincs is -, s
létezik egy helyenként folklórral
szagosított hasznavehetetlen szín-játszó
hagyomány. A kettő nyilvánvalóan
kénytelen kitérni egymás útjából. Hogy
pontosabbak legyünk: miközben azon
fáradozunk, hogy a mai színpadi nyelv
megteremtése érdekében elhatároljuk ma-
gunkat a rossz iskolától, megtagadjuk a
forrást is, melyet pedig jó iskolaként is
felhasználhatnánk. Nagy könnyelműség,
hogy még ha jogos ellenérzéseink, be-
idegződéseink hatására is, egyúttal a
Tamásiban fellelhető jó iskola egyik
lehetőségéről is lemondunk. Hogy mi
mindenben különbözik a népszínmű és a
népi játék, felsorolni nem feladata e
cikknek; egyetlen alapvető különbségre
azonban feltétlenül oda kell figyelnünk: s
ez az illúziókeltés kérdése. Hisz mai
színjátszásunknak ez szinte létproblémája.

Hont Ferenc a Három körösztyén leán
színpadraviteléről szóló műhelytanul-
mányában megállapítja - a Független
Színpad 1938-as évfolyamában -, hogy a
népi színjáték nem akar illúziót kelteni,
díszlettervezője a játszók és a közönség
képzelete, ennélfogva a színészek tehet-
ségétől s a közönség képzelőerejétől függ,
hogy a színpadi tárgyak megeleve-

nednek s betöltik-e színpadi rendelteté-
süket. Érdekes, hogy Hevesi Sándor, aki
egyébként a népszínmű érdemeit és
bűneit taglaló, óriásira felduzzadt szak-
irodalomban a gyakorlati színház számára
a leghasznosíthatóbban nyúlt hozzá az
egész kérdéskörhöz, Parasztok és mű-
parasztok című dramaturgiai tanulmá-
nyában mégis úgy vélekedett: a színpadi
paraszt „hitelessége" azon fordul meg,
hogy alkalmas-e a nézőben felkelteni az
illúziót. Minthogy a népi játéknak lényege
szerint semmi köze az illúziókeltéshez,
ennélfogva Hevesi talán örökre letiltaná a
színpadról. Hevesi idején azonban a
színpadi illúzió és a színpadi hitelesség
még nem voltak ennyire egymással vitázó
fogalmak, mint a mai színházban.
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