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TAMÁSI, PIRANDELLO, PARÁSZKA
amási Áron Csalóka szivárványcímű
szín-művének 1942-es budapesti
ősbemutatóját a kritika értetlensége
fogadta. Noha a bírálók nagy része az
elégedetlen ember tragédiájának témáját

igen fontosnak tartotta, úgy érezte azonban,
hogy az írónak nem sikerült a formát megtalálnia
hozzá; szerintük a darab bohózati elemei
lehetetlenné teszik a tragikus fordulatot. A
következő esztendőben az első premier
rendezőjének, Németh Antalnak a tanítványa,
Tompa Miklós állította színre Tamási drámáját
Kolozsvárott. A művész Tamási színjátékainak
mindmáig legautentikusabb színrevivője, ebben
az erdélyi produkcióban a mű olyan rétegeit
fedezte fel és hangsúlyozta, amelyek a Csalóka
szivárványt formailag is elfogadtatták. A darab
egyes világszínházi reminiszcenciái viszont
továbbra is rejtve maradtak, noha Tompa utalt
rájuk.

Parászka Miklós, a szatmárnémeti Harag
György Társulat igazgatója, aki Harag mellett
Tompa Miklóst vallja mesterének, debreceni
rendezéséhez ugyancsak Tamási nehéz drámai
anyagát választotta. A műsorfüzetben megjelent
rendezői vallomás szerint a Csalóka szivárvány-
ban a shakespeare-i szertelenség és a sajáto-
san lorcai eredetiség mellett a pirandellói kér-
désfeltevések visszhangját is felfedezni vélte. A
székely Tamási formakereső drámaírásának és
Pirandello színpadi kísérleteinek rokonsága a
debreceni előadásból világosan kitűnik.

A pirandellói kérdésfeltevés drámai eszköze
arcnak és álarcnak Chiarelli „teatro deI grotes-
co"-jától kölcsönzött szembeállítása, amely az
elődöknél ugyancsak bizarr helyzetek alapjául
szolgált. Az arc a szenvedő egyént (Tamásinál
ez Czintos Bálint), az álarc pedig a külső formá-
kat és a társadalmi elvárásokat tükrözi (esetünk-
ben ez a nadrágos ember, népbarát, doctor juris,
költő és filozófus, vagyis Kundi Kund). Ezekben a
darabokban a főhősök az arc és az álarc követel-
ményeinek egyaránt eleget szeretnének tenni, s
így nem tragikussá vagy komikussá, hanem gro-
teszkké válnak. (A debreceni Tamási-bemutató
főhősét kitűnően alakító Miske László stílusára is
ez jellemző.)

Pirandello Chiarellinek és társainak a gondo-
latát teljes egészében magáévá tette, és csak
annyiban módosította, hogy az ő műveiben a fő-
hős a társadalommal közösen hozza létre a lát-
ható álarcot; az író szerint ugyanis a polgárok
csak szűk definíciókban képesek gondolkodni, s
így az embert is kitalált fogalmakba skatulyázzák
be. Ekképpen minden intézmény és ideológia
csak újabb eszköz álarcok gyártásához. Hovato-
vább az ember maga is konstrukcióvá válik, hi-
szen megadott sémák, példák vagy szerepek,
azaz álarcok felvételével alkotja meg önmagát.

Robert Brustein szerint a pirandellói ember ek-
képpen szabad ugyan, de szabadsága kibírha-
tatlan, a pusztulás és az űr felé taszítja (ezt jelenti
a Csalóka szivárványban az örvény). A kaotikus
világ elleni küzdelemben felöltött szerepek
ugyanis - amelyek azért jöttek létre, hogy céllal
és formával töltsék meg az értelmetlen létet -
végül a frusztrált személyiség széthullásához
vezetnek, s ez nem más, mint - továbbra is
Brustein szavaival - „ironikus hangvételű eg-
zisztenciális lázadás". Tamási Áron is éppen ezt
fejezi ki Czintos Bálint Kundi Kunddá válásával,
illetve a népbarát filozófus alakjának iróniától
nem mentes kezelésével, aki kitüntetést és jára-
dékot nyer öngyilkosság elleni tanulmányának
eredményeiből, miközben ő maga öngyilkos
lesz, s végül magával rántja a Kunddá átváltozott
Czintost is.

Arc és álarc kapcsolatát a debreceni Tamási-
előadás több oldalról is megvilágítja. A „szenve-
dés alkotta középpontot körülvevő fontoskodó
emberek" (Eric Bentley) is maszkot hordanak.
Virág, a nyugalmazott csendőr például Ferenc
Józsefként lép színre. (Aba és Samu bácsi meg
is beszélik, hogy „Ferenc Józseftől tanulta a
mozgósítást".) A „mezei prófétának" titulált Kundi
Kund Ottó Kossuth Lajos arcával és ismert ruhá-
zatában jelenik meg. A szocialista érzelmű vas-
munkás, Dóka úgy fest, mint egy tipikus szovjet
munkáskáder. Felesége, a költői hajlamú, urizáló
sznob már-már abszurdan bábszerű. Tükör-
képe - fiatal kiadásban - a lányuk, Ibolyka. (A
szellemes jelmezeket az ugyancsak Szatmárról
érkezett Gheorghiade Mária tervezte.)

Persze az össztársadalmilag bálványozott
„rétegpéldaképek" maszkjának felöltése még
korántsem jelenti azt, hogy viselőjük olyanná is
válik, minta minta, bár ez a mozzanat jóval erő-
sebben utal az álarcviselés veszélyére, mint az a
tréfálkozás, amikor unoka és nagyapa, Aba és
Sámuel „összerakják" a nevüket, s „királlyá vál-
nak", vagy amikor Samu bácsi borzadályát az író
azzal is hangsúlyozza, hogy a figura nem tudja
„eldönteni", Samu-e ő vagy Vilmos császár. Az
utóbbiak csak játékos szavak, az előbbiek vi-
szont manírok, amelyeket már komolyabban kell
venni, hiszen társadalmi követeléseket tük-
röznek. Czintos Bálint Kundi Kunddá való átala-
kulása pedig teljes személyiségzavarrá válik,
mert itt olyan álarcfelöltésről van szó, amihez az
arc felemásan viszonyul, tudniillik csak időlege-
sen azonosul vele. A középkorú Czintos Bálint
azért ölti fel elhalt barátja arcát, mert többszörös
szerepzavarral küszködik. Elkívánja fiától a fiatal
nőt, és féltékeny saját gyermekére, mert az tanult
ember - ezek generációs szereptévesztések.
Ugyanakkor társadalmi szerepprobléma, hogy
Czintos irigyli a tanult emberektől a közéleti meg-

becsülést. Egy kicsit tehát úr akar lenni. Aztán
nagyon megszereti, sőt egy időre el is hiszi sze-
repét, bár azt szerinte „az emberek hitették el ve-
le". Eszerint - akárcsak Pirandellónál - az ő
„kundikundsága" a társadalommal közösen
konstruált álarc. Aztán mégiscsak visszavenné
az igazi arcát, a környezet viszont, amely már
el-fogadott egy definíciót vele kapcsolatban,
nem-csak hogy nem kíváncsi az álruhába bújt
személy igazi énjére, de el sem fogadja a
változást. Kimondatlan társadalmi játékszabály,
hogy a szerepeket nem lehet cserélgetni, s csak
az álarc lényeges, a látszat, amelyet kifelé
mutatunk. Még a titok egyetlen tudója, Samu
bácsi is választásra kényszerül: „Nem
tagadtalak meg. De sokallottam, hogy egy
emberben két személy legyen, mint Istenben
három. Ezért a »Bálint öcsémet« álomba tettem,
s maradt a »doktor úr«...'

Czintos ugyanúgy megelégelte a kundságot,
minta Ha az ember valaki című önéletrajzi jellegű
Pirandello-drámafőhőse, aki azért nem akart va-
laki lenni, mert a valakik megkövülnek, nem tud-
nak mozdulni az időben, ergo: újra vissza kell
változni senkivé. De ezt a társadalom ott sem fo-
gadja el. Igazából Kundi Kund is csak senki, ám a
falu szemében valaki. Ezért nem hisz Tibád úr
veje betegségének tartósságában, hiszen „falusi
ember még betegségből sem lesz sokáig
senki".

A lexikonokból szerzett, már-már bohózatos-
nak tetsző áltudás, majd a tudásszomj grotesz-
kül ábrázolt, szinte habzsoló, abnormális csilla-
pítása, amely hozzájárul a főhős pusztulásához,
ugyancsak Pirandellónak az értelemmel kap-
csolatos vegyes érzelmeit tükrözi. Az ő filozófiája
szerint valódi tudás nem létezik. Az ész, amellyel
önmagunkat megkonstruáljuk, áldás és átok
egyidejűleg. Ezért az intellektus vezérelte társa-
dalmi elvárások nyomán létrejött szerepek és
álarcok az élet és a forma, a valóság és a látszat,
a természet és a művészet konfliktusát is kifeje-
zik, vagyis közvetve az élet és a halál viszonyát
ábrázolják. Pirandello elképzelésében a forma
iránti vágy halálvágy, hiszen ami megkövesedik,
megmerevedik, az meghal.

Álom és valóság (első felvonás), továbbá
megvalósult álomnak és tükörképének, illetve a
végzetnek a kapcsolatában (harmadik felvo-
nás), azaz természet és színház viszonyának le-
képezésében tér vissza újra meg újra Czintos
egzisztenciális lázadása, és annak ironikus for-
mája, vagyis a gáttal, az örvénnyel és a szivár-
vánnyal kapcsolatos történet is.

A debreceni előadást megelőző produkciók
kritikusai - néhány kivétellel - nem tudtak mit
kezdeni Kundi Kund és a vándorszínész Homály
Szilveszter jelenetével, noha Jékely Zoltán di-
csérő bírálatából is kitetszik, hogy Tompa Miklós
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már 1943-ban kulcsjelenetnek tekintette ezt a
csak vélten „öncélú játékot", amely valójában
Természet és Művészet végzetszerű kapcsola-
tának megdöbbentő színpadi megjelenítése. Pa-
rászka Miklós ennek a jelenetnek az ábrázolásá-
val bizonyította a legszellemesebben, hogy
mennyire tisztán nyilatkozik meg Tamási Áron, a
székely színjátékíró művében a pirandellói tükör-
színház lényege. A vándorszínészt alakító Dáni-
elfy Zsolt játssza az igazi Kund Ottót is. Czintos-
Kundi Kund, azaz Miske László belenéz a tükör-
be, és meglátja „tükörképét", az igazi Kundi
Kundot. A tükörkép belép a szobába, és az új
Kundi Kund által kért jelenetet kísértetiesen
ugyanúgy játssza el, mint az első felvonásban,
csak éppen teátrálisan, mesterkéltebb
eszközökkel és szöveggel, majd a vízbefúlás
pantomimszerű meg-jelenítése után eltűnik a
pincelejáratot jelző gödörben. Ezzel a remekül
felépített jelenettel tehát az igazi színész (Miske)
és szerepe (Czintos), illetve a szerep szerepe
(Kundi Kund-álarc), a tükörkép (az igazi Kundi
Kund és az azt játszó Dánielfy), továbbá a
valóság és tükörképe, a szín-ház egyazon
pillanatban jelenik meg a néző szeme előtt, mint
hamisítatlan „teatro dello specchio".

Miske László (Czintos Bálint) és Hajdú Géza
(Samu bácsi) a debreceni előadásban (Máthé
András felvétele)

Czintos személyiségének teljes szétesését
fenyegetően előlegezi meg az a néhány mondat
is, amelyet Kundként való visszatérése után a
cselédséghez intéz: „Úgy határoztam, hogy ki-ki
megmarad a maga helyén. De aztán mindenki
elégedett legyen a sorsával". Ő nem volt elége-
dett, így személyisége, akárcsak a valóság,
széthullt. Aminthogy széthullik Dobre-Kóthay
Judit szellemesen metaforikus és jól kihasznál-
ható díszlete is abban a pillanatban, amikor min-
den szereplő aszerint szólítja valamelyik néven a
halálba indult hőst, hogy számára melyik szere-
pe volt az autentikus. (Tibád úr és Zsuzsanna
„Ottót" kiált, a többiek „doktor urat", csak Samu
bácsi mond „Bálintot".) A kicsi Bálint pedig egye-
dül marad a színen, miután az apja még az utolsó
pillanatban átadta neki tapasztalatát: „Mindig vi-
dám legyél, s mindig Bálint legyél... Hűséges
magadhoz s az egyenes úthoz... Úgy leszel em

ber, csak úgy..." „Csak úgy" - ismétli meg szer-
tartásszerűen, mintegy esküként a székely le-
gényke, aki hamarosan zokogva ül majd a gödör
szélén. Annak a gödörnek a szélén, amelyben a
Kundi Kundot játszó Homály is eltűnt, ahová a
Czintossá visszaváltozni akaró Kundi könyveit-
minden bajának jelképeit - hajította, s ahová
nemrég a fiúcska is begurította a keleti vasfüg-
gönyből készült földgömböt. Katolikus pappá lett
féltestvére, Kálmán, aki végeredményben az apja
helyett apja kellett volna legyen, egy sokat
szenvedett, de mára talán a lelki nyugalmára rá-
lelt nemzedék képviselőjeként azzal vigasztalja,
hogy „az Isten is egyedül van, mégis milyen szé-
pen hallgat".

Valamennyiünk sorsát fejezi ki ez az előadás,
amelyben a társadalmi elvárásokból adódó
egyéni tragédia metaforája társadalmivá széle-
sedik és történelmivé magasodik. Parászka Mik-
lós kitűnő rendezésének igazi mondanivalóját
akár Pirandello egyik, Domenico Vittorininek
adott nyilatkozatával is meghatározhatnánk:
„Egy meglévő modell utánzásával az ember ön-
nön énjét tagadja meg, és szükségképpen lema-
rad a minta mögött. Legjobb, ha saját érzésein-
ket, saját életünket adjuk elő."


