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 KRITIKAI TÜKÖR 

MAGYAR JUDIT KATALIN

A SZÉKELY ROMEO
TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR

támaszkodik; jól megválasztott szereplői magától
értetődő természetességgel beszélik Tamási
tájszavakkal tűzdelt, stilizáltan szép nyelvét, ér-
tik és érzik humorát, győzik az iramot lendülettel
és érzelemmel, erőltetettség nélkül kedvesek és
szórakoztatóak. Népiségük és székely mivoltuk
nélkülözi a „jaj de tiszta vagyok„ minta hegyi pa-
tak"-szerű sematikus megoldásokat, a színpad-
kép a szerzői kívánalmaknak megfelelően egy-
szerű, a ruhák puritánul szépek. Minden együtt
van tehát, jókat derülhetünk, izgulhatunk, olykor
elérzékenyülhetünk, az előadás azonban minden
erénye ellenére sem szárnyal - hogy stíl-szerűek
legyünk - könnyedén a csodák magasába. A
mulatságosan fordulatos, szívmelengetően
érzékeny színrevitel egy cseppnyi fájdalmat, egy
kicsi, megfoghatatlan transzcendenciát, egy
darabka lebegő semmiséget nélkülöz csupán.
Valamit a mesék és a csodák világából. Hogy
jobban érthetővé váljék a játék elején kido-

Földesi Judit (Magdó) és Czvetkó Sándor (Móka)
(Ilovszky Béla felvétele)

bolt kártékony varjak irtására vagy legalább rio-
gatására buzdító intelem, s a fekete szárnyasok-
kal szembeállított szimbolikus, sosemvolt színes
énekes madár ellentéte. (A megváltoztatott vég, a
„rosszak" tömeges halála helyébe sem került
hangsúlyosabb, mondhatni, katartikusabb zár-
lat, s ezáltal a nézőben egy kis bizonytalan
hiányérzet marad.)

A maximalistán morgolódó kritikus őszintén
bevallja: mindezek dacára élvezte ezt a színházi
estét. Példának okáért, mert Csankó Zoltán és
Haás Vander Péter vénlegényei ellenállhatatla-
nul humoros - pardon s bocsánat - bohócpárost
alkotnak. Csankó a rafináltabb, sima modorú,
mátkáját egzecíroztató, csavarosabb eszű
széptevő (talán még sosem játszott ilyen felsza-
badultan, könnyedén és jól), Haás Vander pedig a
nehezebb felfogású, lassabb mozgású és ész-
járású gavallér: ő szorul be az ablakba, alatta
kezd hirtelenjében emelkedni a diófa, s udvar-
láskor egy egész bokornyi virágot szór a megle-
pett Magdó fejére. A darab elején az ablakon be-
kandikáló, viccesen ijesztgető flintás alakjuk a
végén gyilkosságra is elszánt morc fenyegetés-
ként bukkan fel ugyanott.

A kettős szereposztás révén a szikárabb Gon-
dos lányt Besztercei Zsuzsa és Farkasinszky
Edit formálja meg, míg a gömbölydedebb Esztert
Györgyi Anna játssza. Györgyi hisztérikusan to-
porzékoló, elszántan férjre vágyó komikaszere-
pébe becsempész valamit a férfiért remegő,
megalázkodó vénlány szomorúságából is:
dorombol és rikácsol, hangja csúszkál a dühtől.

Hogy mi fán terem az első olvasásra tan
ülönösnek tűnő képzettársítás? Diófán.
tt kucorog ugyanis kicsi Móka, úgynevezett
ömény Mózes ifjú, hogy az ellene

enekedő „vének" halálos veszedelmétől
egmentsék a lombok. Júlia, akarom mondani,
agdó pedig a tornácra száműzve vallja meg ér-

elmeit fán ücsörgő, izgő-mozgó, fészkelődő
edvesének. A gyöngéden csipkelődő, ízes
yelvezetű párbeszédben a szavak simogatnak,
a a kéz még nem teheti. Mi más ez a holdfényes
jszakában szemérmesen kibomló első szere-

em, mint fordított erkélyjelenet?
A székely népi játék szerzője éppúgy a szere-

em és a halál végletes mezsgyéjén mozgatja
zereplőit, mint stratfordi példaképe; a fiatalok
zétválasztásán és elpusztításán azonban nem
ét ellenséges család mesterkedik, hanem koro-
odó vénlegények és vénleányok. A tíz-tizenöt
sztendeje jegyben járó két pár éppen rászánná
agát a házasságra, ám a felserdült ifjúság
amvas szépsége alaposan felbolygatja
rzékeiket: az idősödő leányok, Eszter és
egina Móka után sóvárognak, míg Bakk Lukács
s Préda Máté Magdót kívánja meg. A
eménytelen vágyból bosszú fakad: úgy oltanák
i az ifjú szeretők éle-tét, ahogy az irigykedő
szter loccsantja szét az énekes madár ártatlan
is tojását, amit Móka hozott Magdónak
jándékba.

Persze tudjuk: Tamási Áron nem Shakes-
eare - sem eredetiségében, sem mélységé-
en. Erre hivatkozva azonban nem utasíthatjuk
l fanyalogva ezt a folklorikus hagyomány és
lasszikus dráma elegyítésére és
eggyökereztetésére tett kísérletet. Népmese

s ballada, komikum és tragikum, bumfordi
ealizmus és lírai emelkedettség kevercse ez a
udatosan meg-komponált, szigorúan
zimmetrikus szerkezetű mű. „Van benne valami
mesék és a csodák világ á b ó l " - vallja Tamási

recízen meghatározott szerzői utasítása: és
alóban, az érintésre el-mozduló házfal, a
irtelen megnyúló diófa, a kútba dobott fiú
egmenekülése és a végzetes pillanatban
egnyíló-eltüntető ágy a szerelem mindenható,
lpusztíthatatlan erejét példázza. Kérdés, hogy
bből a mitikus-mesés rétegből mi valósítható
eg a színpadon; a játék hitele vagy a technika
ozgatja-e a képzeletet a csodás események
ekövetkeztekor?

Meczner János rendezése nem a masinériára
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Földesi Judit kicsi Magdója éppen az ellentéte:
nyugodt, cserfesen ravasz. Megteheti, hiszen
szép, fiatal s szeretve van.

Kömény Móka figurája úgy áll Czvetkó Sán-
doron, mintha ráöntötték volna. Ismerheti a sze-
repet alaposan, hiszen játszotta már néhány
éve, de az eltelt idő színészi tapasztalatait is
megérlelte. Egy pátosztalan hősszerelmes, aki-
nek humora van. A harmadik felvonás az övé:
fesztelenül komédiázik; vizesen fekszik az ágy-
ban, reszket, „haldoklik", megijeszti és meg-
nyugtatja környezetét, csókot lop Magdótól,
meggyón, kiugrálva „betegágyából" a szerelem-
ről tréfikát édesanyjával (Miklósy Judit),
elrende-

Páskándi Géza: Tornyot választok

A darab állítólag Apáczai Csere Jánosról szól. Ő
azonban inkább csak szenvedő alanya az ese-
ményeknek. A szerző eleve reménytelen hely-
zetbe hozza. A hitvitában nem győzhet. A
fejedelem cseppet sem kívánhatja, hogy a
hatalmát korlátozni kívánó eszmék terjedjenek.
Márpedig ebben a vitában ő az egyedüli
döntőbíró. Apáczai tehát valójában nem
Basiriusszal, hanem II. Rákóczi Györggyel vív
egyenlőtlen párbajt. Az Angliából menekült
királypárti papnak csak annyi a szerepe ebben,
hogy ő állította a csapdát, amelybe Apáczai
minden óvó szó ellenére bele-sétált. Sőt rohant.
A helyzet valójában nem drámai. Színházi néző
számára maga a vita, amelyet a fejedelem
joggal nevez marakodásnak, még
szőrszálhasogatónak is tetszik. Az író ugyanis
eléggé világossá teszi a fejedelemnek a maga
szempontjából való igazát. A presbiteriánusokat
eszerint legfeljebb egy hajszál választja el a
királygyilkos independensektől, s a teljhatalmú
uralkodó ugyan miért tűrné el, hogy a presbi-
tériumok révén az egyházban korlátozzák a be-
folyását, miért tűrné, hogy így meginduljanak
azon az úton, hogy az egyházat végképp kivon-
ják az ellenőrzése alól? Apáczai nemis vitatkozik
valójában, csak indulatoskodik. Hevesen vissza-

A koldusok: Rubold Ödön és Sörös Sándor a
Tornyot választok című előadásban

zi leendő házasságát, végrendelkezik. Életve-
szélyben van, tehát tervezi a jövőt, játszik a
halállal, mert élni akar. A két fiatal összebújik az
ágyon a rájuk meredő puskacsövek előtt. Nem
foghat rajtuk az elmúlás, az ő nászdalukat
énekli az éneklő madár.

Tamási Áron: Énekes madár (Arany János Színház)
Díszlet: Csányi Árpád m. v. Jelmez: Csengey Emőke

m. v. Rendező asszisztens: Gömöri V. István. Rende-
ző: Meczner János.

Szereplők: Györgyi Anna m. v., Besztercei Zsuzsa -
Farkasinszky Edit, Földesi Judit, Csankó Zoltán m. v.,
Haás Vander Péter, Czvetkó Sándor, Miklósy Judit,
Karsai István.

utasítja, hogy independens, azaz függetlenkedő
volna. Mintha ezzel bármit is nyerhetne.

Talán nem is a hitvitában kellene keresnünk a
drámát. Az nem feltétlen Apáczai és ellenfelei
tényleges küzdelmében rejlik. A professzor ké-
sőbb többször is elismétli, hogy a fejedelem

pon-

tosan tudta, mit akar, ő viszont nem. Kétféle ma-
gatartás, kétféle erkölcs összecsapásáról is
szólhatna a darab. A fejedelem és a püspökök
mellett volna eszerint az erő, az enciklopédista
tudós mellett az igazság. De ez is csak akkor ér-
vényesülhetne igazán a színpadon, ha Apáczai
küzdene, érvelne. Páskándi azonban nem ad a
szájába meggyőző argumentumokat. Igazát
adottnak, köztudottnak, axiomatikusnak veszi.
Apáczainak szükségtelen bizonyítania. Szük-
ségtelen vitába szállnia a fejedelem megtestesí-
tette államrezonnal, a centralizált hatalom eset-
leges ésszerűségével, szükségszerűségével.
Mindez fel sem merülhet. Az író nem drámai küz-
delmet, nem különféle eszmék, szellemiségek,
netán különféle igazságok ütközetét állítja szín-
padra. Valójában egy helyzetet ábrázol. Követi
ugyan a történelmet, jelenetekbe foglalja az ese-
ményeket a fejedelem bukásáig, Báthory Zsófia
rekatolizálásával, az erőszakos térítésekkel az
ellenreformáció veszedelmét is felvillantja, a leg-
fontosabbnak mégis a kiszolgáltatottságnak, a
kiszolgáltatott értelmiségi tehetetlenségének ér-
zete mutatkozik. Az, hogy nem tudja, mit akar,
nem tudja, mit akarhat egyáltalán.

A történelmi dráma általában allegorikus, szá-
zadunkban, kiváltképp az utóbbi évtizedekben a
közvetlenül, egyenesen kimondhatatlan, megfo-
galmazhatatlan gondolatok rejtegetésére szol-
gált. Jobb esetekben, főképp lllyés Gyula darab-
jaiban, az ábrázolt történelmi helyzet lényegi
konfliktusaiban fedezhető fel olyan alapvető
probléma, amely meghatározó jelentőségű lehe-
tett a mű megírásának, előadásának idején is. A
Tornyot választok szituációja, cselekménye

ZAPPE L Á S Z L Ó

KI ITT A ZSARNOK?
ERDÉLYI ALLEGÓRIÁK A NEMZETIBEN


