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Tündöklő Jeromos

A veszprémi Petőfi Színházban

Tamási Áron is azok közé a szerzők közé
tartozik (kívüle még legpregnánsabb
példaként Remenyik Zsigmondot lehetne
említeni), akikkel szemben a magyar
színházkultúrának meg-megújuló
lelkifurdalása van. Drámáikat olvasva
ugyanis szembeötlik e kiváló képességű
írók minden sorában a jól érzékelhető
fajsúlyosság, szavaik mögé odavetítődik a
teljes életmű minden értéke. Nosza, fel-
buzdul a jó szándék, újólag színpadra
kerül ezeknek a „méltatlanul elfeledett"-
nek vagy „érthetetlenül ritkán játszott"-nak
titulált drámai életműveknek egy-egy
darabja, és - ne kerülgessük a szót - ha
tisztesen is, de megbukik. Előadva ugyanis
valamiképpen elpárolog e drámákból az
olvasás közben még világosan érzett
feszítőerő, haloványnak bizonyul a
mívesség, kevésnek a felfedezni vélt
érdekesség és így tovább. Ilyenkor illik
sajnálkozni azon, hogy a szerző
felélesztése már megint nem sikerült,
elmarasztalni a bemutatásra vállalkozó
színházat, amiért nem nyúlt eléggé avatott
kézzel a műhöz, és kifejezni
bizakodásunkat, hogy talán majd
legközelebb, hiszen, ha másra nem is, arra
talán jó volt a próbálkozás, hogy felhívja a
figyelmet egy méltatlanul el-feledett
drámaírói életmű lappangó értékeire stb.

Ülünk például a Magyar Néphadsereg
Művelődési Házának nemcsak szép, de
akusztikailag, kényelmileg is minden
szempontból remek nézőterén, nézzük a
veszprémi Petőfi Színház vendégjátékát,
és minél tovább nézzük, annál hihe-
tetlenebbnek tűnik föl, hogy Tamási Áron
1936-os darabja, a Tündöklő Jeromos
annak idején valóságos vihart kavarhatott.
Pedig kavart, és nem is akár-milyet. Már
akkor is, amikor első díjat nyert az erdélyi
Helikon és a kolozsvári Magyar Színház
drámapályázatán, majd - másfélét ugyan -
akkor is, amikor 1939-ben Németh Antal
rendezésében a Nemzeti Színház
bemutatta. A korabeli irodalmi és színházi
dokumentumok bár-melyikéhez nyúlunk
is, indulatok, szenvedélyek csapnak fel az
emlékezésekből, levelekből,
színikritikákból, bíráló bi

zottsági jelentésekből. Nem a paradoxon
kedvéért mondom, de a mai tájékozódó
számára több drámaiság árad ezekből a
korfestő háttéranyagokból, mint magából
a drámából. Talán nem járunk egészen
téves nyomon, ha fel-tesszük, hogy egyéb
szempontok mellett ennek a
művelődéstörténeti háttér-nek a
sokrétűsége, ellentmondásossága, a darab
körüli viharok legendája, a régóta színre
nem kerülés glóriája együttesen mind-
mind hozzájárult ahhoz, hogy ezt a
kedves, hamvas bájú, Csipkerózsika-álmát
háborítatlanul alvó mesejátékot 1985-ben
még félébreszthető, életre kelthető,
színházi izgalmakat kiváltó esemény
forrásának vélhesse valaki. Pedig az
ősbemutató óta eltelt egy év híján fél
évszázad éppen arra volt jó, hogy ártatlan,
jámbor, sőt n a i v mesejátékká fokozza le
ezt a maga idejében mindenki számára
nyilvánvalóan politikai töltésű darabot,
Amúgy, színházi szempontoktól
eltekintve, ez a tény örvendetes. Annak az
előadásnak viszont, amely mégiscsak
azzal próbálkozik, hogy három órára
lekösse nézőjét, nem válik a javára.

Szabó József rendezése mindent kitalált,
ami a szerepeket megjelenítő színészeket
segíthette. Kinek-kinek rendre megvan az
előadás minden pontján a maga kis
jellegzetes játéka, kiszínezhető,
fölragyogtatható pillanata. Mentes a pro-
dukció a Tamási-bemutatókat általában
fenyegető ízlésbeli ficamoktól is. Nincs itt
erőszakolt „székelyeskedés", sem
valamiféle spekulatív „lorcás" népi szür-
realizmus mesterkélt erőltetése. Nem szö-
vegtől idegen bohózati ötletek keltik a
vidámságot, hanem a Tamási-darabban
valóban meglévő derű szerez jóízű
mulatságot egy-egy pillanatra. Mértéknek,
ízlésnek, stílusnak biztonságával dolgozik
tehát Szabó József, és az egyszerűség-nek,
a tiszta tónusú megjelenítésnek
mestereként mutatkozik be ezúttal is. Nem
találta és valószínűleg nem is találhatta ki
azonban, hogy miről szóljon a Tündöklő
Jeromos itt Magyarországon, 198 5-ben.
Az előadás végén azzal a benyomással
távozunk, hogy nem szól semmiről.
Mintha egy dramatizált nép-mesét láttunk
volna, amely - kicsiknek és nagyoknak, de
azért mégis inkább a kicsiknek - arról
beszél, hogy a jók minden megpróbáltatás
ellenére győz-nek, a rossz pedig
megbűnhődik. A nép egészséges lelkű és
romolhatatlan, az idegen romlott és
züllött. Ennyi és nem több a mese
tanulsága - ez azonban

még nem az, amiről egy dráma szólhat.
Vajon a rendezői koncepció marasztal-
ható el ebben? Mielőtt a választ egyér-
telművé tennénk, szenteljük figyelmünket
néhány gyanús jelnek, amely legalább-is
fenntartásra késztethet bennünket a
rendezői elképzelés megítélését illetően.
Németh László például, aki Tamási népi
játékainak szenvedélyes híve volt, rá-
adásul 1939-ben, a budapesti bemutató
idején pedig politikai fegyvertársként is
harciasan védelmezte a feltételezett tá-
madások ellen, hibátlan minőségérzékkel
mégis tesz egy különös megjegyzést,
amely elragadtatott érvei szomszédságá-
ban eddig árnyékba került: „A Tündöklő
Jeromos fő hibája: talán maga a hős.
Tamási székelyei mindig túl könnyen
táncoltak az ördög hátán. Egy ilyen buta
ördög azonban kérdés, megér-e egy szín-
darabot." (Kiemelés tőlem.) A darab
megítélésében más véleményen levő Illés
Endre korabeli bírálata szerint Jeromos
„fejezi ki, amit Tamási el akart mondani, s
ezért a figuráért él a darab". Tanulságos
lehet meghallgatnunk még két 1939-es
véleményt. Schöpflin Aladár a Nyugatban
szintén Jeromos alakja körül keresi a
darab gyöngéinek forrását: ,,... Nincs
szilárd, állandó jelleme, folyton kétségben
vagyunk, mi ez az ember. Mesebeli
gonosz? Mefisztó a székely parasztok
között? Egyszerű hitvány bujtogató, rejtett
célok demagógja? Mindebből valami és
mégis egyik sem. Nem élő ember. Ezért
nem is érthető." A kortárs (és részben
vetélytárs) baloldali erdélyi író, Nagy
István, szemtanúként jegyzi meg az 1936-
os kolozsvári előadás kapcsán: „Bárhogy
erőltettem is az eszemet, sehogyan sem
értettem, miről is van szó a színpadon. A
darab végén csak annyi derengett bennem,
hogy a szűzmáriás „tiszta" székely falu
kiveti magából az ördöngös népámítókat.
Egyszerű, de nagyon varázslatos
ráolvasásra eltűnnek, mint a tömjénfüsttől
fulladozó Sátán, csak meg bűzös
kénkőszag marad utánuk. Ám, hogy kik
ámítják a népet, az már nem derült ki."

Nos, ezek az idézetek talán jelzik: a
legkülönbfélébb ízlésű, pártállású, felfo-
gású vélemények már fél évszázaddal
ezelőtt is lényegében ugyanott tapoga-
tóztak, amikor a darab hibáját keresték.
Akkor, 1936-ban, illetve 39-ben, a poli-
tikai töltés elfedte a mű szerves, drama-
turgiai problémáit, a cselekmény mögé
„odaérzett" indulatok, a darab ürügyén
fölszikrázó aktuális polémiák sodra fel-



kapta és vitte a művet így is. A mai
előadásban azonban önmagáért kellene
helytállnia a darabnak, s bizony, az első
felvonás végére nagyjából kifogy belőle a
szusz, és az előadás minden kulturáltsága
ellenére az kezd terjengeni a néző-téren,
ami a színi hatás legsúlyosabb ellensége:
az unalom. Ez a Tamási-darab ugyanis
annyiban mégsem mese, hogy valóban
csak a kedves és együgyű figurák sorsának
kacskaringóit, annak csodás fordulatait,
hihetetlen, de egy kacsintással mégis
elhihető kalandjait kívánná ábrázolni. A
kor, amelyben született, s amely a maga
politikumát mesejátéki köntösbe bújtatta,
annyiból rajta hagyta lenyomatát a
figurákon és a szituációkon, hogy némi
elvontság érződik megformálásukon -
sorsuk nem is lehet igazán egyéni, mert
egy előre betervezett mondandót kell
célba juttatnia. A tréfák, mókák, kitérők
burjánzásának, a képzelet csapongásának
itt erősen határt szab az eltökélten keresz-
tülhajtott erkölcsi-politikai tanulság, a
népmese bizonyos mértékig népies tan-
mesévé kénytelen laposodni.

A darab egészének feltűnő elhalvá-
nyodása azonban néhány színészi tel-
jesítményt fel is ragyogtat egyúttal.
Kovács Lajos, mint Jeromos, éppen nem
az a „buta ördög", akit Németh László
aposztrofál, hanem nagyon is démonikus,
szuggesztív figura, amely éppen akkor
válik némiképp hamissá, amikor a darab
harmadik harmadában írói erőszak tétetik
az alakon. Le kell fokozódnia, kisszerűvé,
majdnem bugyutává kell változnia. Ami
felépül Jeromos meg-érkezésével,
térhódításával, ami színészileg hitelesíti,
hogy rövid idő alatt képes ujja köré
csavarni a falut, az már
visszacsinálhatatlanná válik a továbbiak-
ban, s valósággal felborítja a színpadi
egyensúlyt. Jeromosnak ugyanis a
darabban nincs igazi drámai ellenlábasa, s
erről végképp nem a Bajna Gábor esz-
ményített figurájának megformálásával
tisztesen küszködő Lukács József tehet.
Schöpflin Aladár egykori kritikájának ta-
núsága szerint ezzel az alakkal olyan nagy
színésznek, mint Tímár Józsefnek sem
volt szerencséje, hiszen „Bajna Gábor
szerepe csak elv, a jó elve", illetőleg maga
a „székely harisnyában járó morál". Annál
sikerültebbek a Tamási eredendő
kvalitásairól leginkább árulkodó szerepek
megformálásai. Sáska Mihály kocsmáros
Szélyes Imre alakításában sokszínű,
nagyformátumú, érdekes egyéniségnek
mutatkozik. Az elő-

adás legélvezetesebb perceit a Gáspár fiát
alakító Palásthy Beával közös jeleneteik
adják, aki a hazai sablonnal éppen
ellentétes fejlődési ívet fut be: affektált
gyerekszínészi múlt után őszinte hangú,
valódi egyéniségű, biztató tehetségű
felnőtt színésznek ígérkezik.

Alig vélhető, hogy a Tündöklő Jeromos

veszprémi előadása véghezvitte volna azt,
ami az eddigi feltámasztási kísérleteknek
még egyszer sem sikerült: Tamási
mesejátéka ezúttal sem lépett át az
értékeit őrző könyvlapokról végérvé-
nyesen a színpadra. A kísérlet talán
mégsem haszontalan. Egyértelműen jelzi,

hogy nálunk visszafordíthatatlanul eljárt
az idő a fél évszázadnyi közelmúlt né-
mely problémája fölött.
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