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MÍTOSZ VAGY ZSÁNER?
TAMÁSI ÁRON ÉS A MAGYAR SZÍNHÁZI TRADÍCIÓ

Tompa Miklós emlékének

A Tamási-pillanat

A Romeo és Júlia című, magát mint „a kultúra és
a szellem szabad fórumát" meghatározó „nagy-
alakú" hetilap hasábjain a lapot főmunkatársként
jegyző Tamási Áron 1947 márciusában színházi
vitát kezdeményez Színházi válság cím-
mel. A vitaindító írás figyelemre méltóan
visszafogott és tárgyszerű, jóllehet ez idő
szerint a szerző színházi tapasztalatai igencsak
megsokasodtak, darabjainak budapesti és
kolozsvári bemutatói nem-egyszer heves
támadásokat vagy ezekkel majdhogynem
egyenértékű, a szerzőt szeretve tisztelő
értetlenkedő megjegyzéseket váltottak ki. A
színház Tamási szerint „egyre elszántabban
és mindjobban eltévelyedve a valóságot
akarja elénk állítani és nem az igazságot". A
megállapítás a magyar színházi hagyomány
fő áramának egyik jelentős feszültséggócá-
ra tapint rá, nevezetesen színjátszásunk-nak
ama alapvető stiláris karakterére, amely a
szónak, illetve a beszédnek a kép feletti
primátusát írja elő.

Tamási színjátékainak stílusvilága az
Énekes madártól (ősbemutató: Új Thália,
Budapest 1935) a Tündöklő Jeromoson
(ősbemutató: Magyar Szín-ház, Kolozsvár
1936), a Vitéz lélek című „komoly játékon"
(ősbemutató: Nemzeti Színház 1941) és a
Csalóka szivárványon át (ősbemutató:
Nemzeti Színház 1942) a vita évében a
Nemzeti Kamarában bemutatott Hullámzó
vőlegényig súlyos próbatétel elé állítja a be-
mutatására vállalkozó társulatokat és
rendezőket, mi több, a legjobb szándékú
kísérletek és becsületes erőfeszítések sem
elegendőek hozzá, hogy valóban revelatív színházi
pillanatok szülessenek, illetve meghonosodjon
egy másfajta stílusvilág, amelynek gyökerei a
színház rituális eredetéig, a hamu alatt parázsló
magyar mítoszvilágig nyúlnának vissza. „Én
nemcsak a »mesterséget« akartam tudni, hanem
színpadi formát akartam teremteni" - írja Tamási
a Pesti Műsorban, abban a cikksorozatban, amely
a Hullámzó vőlegénynek még a tartalmát is olyan
körültekintő elővigyázatossággal ismerteti, akár-
ha idegen nyelven mutatnák be. Az előadást ajánló
A tiszta lelkiismeret szava című írásból és az azt
követő, diákos egyszerűséggel Tartalomnak
címzett szinopszisból ezúttal nem lehet nem
kihallani bizonyos írói tanácstalanságot, amely
abból fakadt, hogy mint írja: „Színpadi munkáim
sikere vagy sikertelensége egyaránt

vitatható." 1 Valamiféle sajátos terminológiai vá-
kuumra is utalnak ezek a sorok, pontosabban
arra, hogy egyfelől a kortárs színművészet nem
rendelkezik a teatralitás azon készletével, amely-
nek révén a Tamási-darabok megfelelő interpre-
tációhoz juthatnának, más-felől viszont a bemu-
tatókat követő sajtóvisszhang azt a ködös sejtel-
met gerjesztette, hogy valami egészen másról
folyik a szó: olyan elvárások kapnak hangot,
amelyekhez ennek a színjátéktípusnak semmi

köze. Öt bemutatónak kellett lezajlania ahhoz,
hogy a szó a magyar színházi tradíció egyik
hiányzó szálára terelődjön, de ez a kérdéskör is
Tamási megfogalmazásában került terítékre,
amikor a rendezői-színészi elbizonytalanodást
tapasztalva megállapítja: „Hiányoznak a kitapo-
sott utak, amelyeken biztonságosabban indul-
hatnak el."2 A Tamási-per tárgya nolens volens a
színházi hagyomány, anélkül, hogy a színházi
hagyomány fogalmát a felek szóba hoznák.

Tamási Áron szín játékai 1943-1966. I . Megjelent Z.
Szalai Sándor gondozásában és bevezet tanulmányá-
val. A függeléket Ablonczy László állított össze s látta
el magyarázatokkal. A jegyzeteket Ablonczy László és
Z. Szalai Sándor írta. Budapest 1988. 615.
2 Tamási Áron beszél a Hullámzó vőlegény
bemutatója előtt. I. m. 592.

Hagyományűr

Amennyiben módszertani kiindulásként a rend-
kívül változatos indíttatású színházesztétikai esz-
méket, Georges Banu kategorizálását követve,3

csoportokba soroljuk, alapvetően két, stílusvilá-
gában egymástól lényeg szerint különböző, ám
merev határokkal egymástól el nem választható
színházi hagyományt különböztethetünk meg: az

egyik az előadás alatta falakon túli világ-. ra
összpontosítja figyelmét, a kinti „világnak"
üzen; a másik viszont megmarad a
színházteremben oly módon, hogy az előadás

idejére magát a színházat tekinti „az egész
világnak", következésképpen az előadás a
jelen lévő nézőkkel teljes közösségben
megy végbe. Az első kategóriába tartozó
színházi kezdeményezések a jövőre
függesztett tekintettel alkot-nak, míg a
második kategóriába tartozók befelé tekintve,
az eredetet faggatva hoz-. zák létre az
előadást. E módszertani premisszákból
kiindulva Georges Banu két színházi
formát nevez meg: az első a történelem
színháza, a második az emlékezés színháza.
A párizsi színházi teoretikus
fejte-getéseitől eltávolodva most már a ma-
gunk számára azt a következtetést von-
juk le, hogy a történelem színházának,
amennyiben önnön referenciájaként egy,
a színházon kívüli, „létező" világot vá-
laszt, folyamatosan arra kell törekednie,
hogy a „benti" világot összhangba hozza
a „kintivel"; így az előadás megtörténté-
nek, avagy a színházi hétköznapok termi-
nológiájához igazodva, az előadás sike-
rének nyilván az lesz a kritériuma, hogy
milyen mértékben ismeri fel magát a kin-
ti való a benti fiktívbe n, illetve megfordít-
va: milyen mértékben nyújt támpontokat a

nézőnek ahhoz, hogy a „benti" fiktívben fölis-
merje a falakon túli realitást. Ezt a műveletet - a
fiktívnek és a valónak a színházi előadáson belüli
összhangba hozását - a továbbiakban
adek-vációnak fogjuk nevezni. A való élet a
színházon
kívül létező realitás, a színház pedig ahhoz, hogy
funkcióját teljesítse, kivonul belőle, és a megvá-
lasztott esztétikai pozíció magasából szemléli,
eljátssza, megismeri és megítéli igazi, látszatok
elfedte tartalmait. A történelem színházában,4 az

3 Georges Banu: Memoria teatrului. Bucuresti 1993.
17-19. és 68-86;

A történelem színháza természetesen nem
tévesztendő össze a történelmi drámákat játszó
színházzal. A történelem színházában a fennálló jelen
maga a történelem, ezt pedig a színház rendszerint
a történelem válságos szakaszának tekinti.

TAMÁSI NAPOK

Szeptember 20-án lesz Tamási Áron születésének századik
évfordulója. Ennek tiszteletére az író nevét viselő
sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház október 2 5. között
ünnepi napokat rendez. Nem protokolláris emlékünnepségre
kerül sor, hanem olyan eseményre, amelynek minden
megmozdulásával - színházi előadásaival és kísérő
rendezvényeivel - arra a kérdésre keresik a választ: hogyan
lehet ma, a XXI. század küszöbén Tamásit játszani?

A programban szerepel a Vitéz lélek (Sepsiszentgyörgy),
az Ősvigasztalás (Szatmárnémeti), a Tündöklő Jeromos
(budapesti Nemzeti Színház), a Tűzálló Pál (nagyváradi Ál-
lami Magyar Bábszínház), a Szüntelen királyság (marosvá-
sárhelyi Színművészeti Akadémia) című mási-darab, lesz
workshop Tamási-szövegekre, fellép a Háromszék Népi-
együttes, a Duna Művészegyüttes, a nyíregyházi Pro Musica
leánykar és a Dresch kvartett, a záró esten pedig a kolozsvári
Állami Magyar Opera Kodály Zoltán Székelyfonóját adja elő.

Az előadásokat szakmai megbeszélése kísérik, s bemu-
tatják a találkozó központi témáját feldolgozó tanulmánykö-
tetet, amelyet Visky András szerkesztett.

Az évforduló alkalmából közöljük Visky Andrásnak e kö-
tetben nem szereplő, gondolatébresztő írását.
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Szakácsi Sándor (Jeromos) és Fazekas Andrea
(Ágnes) a Tündöklő Jeromos nemzeti színházi
előadásában (1995) (Fábián József felvétele)

artikulált üzenettel adekvát módon, a szó uralko-
dik a kép felett, a színházi tér élesen kettéoszlik a
játék, illetve a néző terére, a kettő között hierar-
chikus viszonyok uralkodnak, a nézővel való kö-
zösséget az üzenet megértetési aktusában élik
meg. Amennyiben tehát a történelem színházá-
ban a szónak van kitüntetett szerepe, az előadás
többi eleme (kép, gesztus, díszlet- és kellékvilág,
zene stb.) arra hivatott, hogy mintegy kísérje és
illusztrálja a színjáték szövegét, következéskép-
pen a színház nem egyenrangú társalkotója az
írónak, hanem az irodalmi szöveg szolgálóleá-
nya, a színész pedig az (írói) üzenet továbbításá-
nak eszköze.

Az emlékezés színháza egy közös, az individu-
álist meghaladó, testben elraktározott emléke-
zetre apellálva alkot, a szó elé a mozdulatot, a
beszéd elé a képet helyezi úgy, hogy a nyelvi
elemet egyszersmind a zeneihez közel álló funk-
cióval ruházza fel. Ennek a színházi formának
egyik első, XX. századi teoretikus prófétája
Antonin Artaud volt, aki a színházi előadásban
„az ősiség szellemét" látja munkálkodni, amely,
mint írja „a világot egyetlen mozdulathoz vezeti
vissza",3 ez pedig, tehetnénk hozzá, a teremtés
koreográfiájához áll a legközelebb.

Az archaikus emlékezet nem egyszerűen ön-
magunk megismerésének az útja, hanem önma-
gunk felismeréséé. Míg a történelem színháza az

üzenet „megfogalmazásán" fáradozik, és első-

5 Georges Banu i. m. 70.

sorban az értelem részvételére épí t -az üzenet a
színpad terében jön létre -, addig az emlékezés
színháza nyelvi tekintetben csak a műalkotás által
fölidézhető jelentések létrehozására törekszik,
amely a színház terében jön létre, és a néző totális
részvételére, illetőleg a jelentések közös megélé-
sére számít. Artaud azt írja az Érzelmek esztéti-
kájában, hogy a színészek „csak beszélni tudnak,
és elfelejtették, hogy a színházban testük is van,
meg azt is, hogy miként használják a torkukat.
Összeszűkült torkukra kárhoztatva a színészek
már nem is élő szervezetek, hanem szánalmas,
beszélő absztrakciók."6

Tamási Áron írói színrelépése idején többen
felfigyelnek arra, hogy írásművészete, ahogyan
Németh László fogalmaz, „csaknem hagyo-
mánytalanul jelent meg",7 ám ez a megállapítás
fokozottabban érvényes Tamási korai
színjátékaira. A létező színház - akár a nemzeti
színházi tradíciót vesszük alapul, akár a „bien fait"
színjátékot preferáló körúti színjátszást -
tulajdonképpen nem (vagy csak
részeredményeiben) tudott érvényes Tamási-
interpretációval előrukkolni, mi több, ezek az
archetipikus figurákra és helyzetek-re épülő
színdarabok egy csapásra rávilágítottak, hogy a
„kétfajta" színjátszás közös stílusvilágban
gyökerezik, és csak ideológiai pozíciójuk külön-
bözteti meg őket egymástól, szín házesztétikai
szempontból félrevezetően és érdektelenül. Ha
Tamási Színházat óhajtunk című vitairatának
hangneméből kivonjuk az igencsak súlyos törté-
nelmi pillanat terhelt retorikáját, akkor egy majd-
hogynem tisztán artaud-i megállapításra bukka-
nunk: „Mert lehet magyarul beszélni az értelem
számára, s lehet az idegrendszernek!"8

Nézetünk szerint Tamási Áron korai színjátékai
javaslatot jelentenek egy „másik színházra",9

amelyre azonban a létező színház nem volt kész.
„Talán feljön még a maga napja is valamikor ennek
a darabnak "- írja Féja Gézának az Énekes
madárró l ,10 amikor szembesülnie kell azzal a
ténnyel, hogy a színházak nem versengenek a mű
bemutatásáért, és egyelőre be kell érnie könyv-
beni megjelentetésével. A darab napja azonban
nem jött fel. A legtovább az 1942-es, kolozsvári,
Tompa Miklós-féle előadás jutott, azt követően az
Énekes madárbemutatóról bemutatóra a nép-

6 Idézi Jan Kott: A lehetetlen színház vége. SZÍNHÁZ
1993/6. 39.
7 Németh László: Tamási Áron. In: Kiadatlan
tanulmányok l. Budapest 1968. 148.

8 Jégtörő gondolatok. Budapest 1982. 161.
9 A kifejezés Balassa Pétertől származik, aki A másik
színház című kötetének (Budapest 1989) Inkább a
bábu? című írásában ezt írja: „a színház: figyelem,
megkülönböztetés, ütköztetés, vonatkozás, vonatkoz-
tatás, arány, tempó, mozdulat, kapcsolat, érintés, lát-
vány, ritmus - érzék". (13.)
10 Tamási Áron színjátékai 1924-1942. I. Lásd 1. jegy-
zet. 485.



 TAMÁSI ÁRON

színművek sorsára lett kárhoztatva, vagy aho-
gyan Kárpáti Aurél fogalmaz: „az előadások sú-
lyos realizmusa mindig ráfeküdt a darabokra."11

A magyar színházi tradíció mindmáig megha-
tározónak mondható szószínházi, realista stílus-
hegemóniájára Tamási Áron is több ízben ráérez.
Egyik alkalommal a színésznevelés hiányossága-
iról tesz említést,12 máskor meg arról ír, hogy
saját darabjait neki magának kellene
rendeznie,13
hiszen a létrejövő előadások rendszerint nagyon
távol állnak attól, hogy a színművek formavilágá-
val egyenértékű színházi nyelven szólaljanak
meg. Kétségtelen tény azonban, hogy az idő
múlásával és a színházi tapasztalatok szaporodá-
sával Tamási egyre kétségbeesettebb erőfeszí-
téseket tesz arra, hogy a színházi elvárásnak
elébe menjen, és a fennálló színházban is
előadható darabot írjon, ám ennek a következmé-
nye nem lehetett más, mint az eltávolodás a
kezdeti stíluseszménytől, a „székelység emberi
követétől" „a nemzetnevelés tiszteletre méltó he-
lye"14 irányába. Itt, a katedraszínpadon megsza-
porodnak a szavak, és darabról darabra jobban
kiszorulnak a mély gyökerű mítoszvilág szent
történetei, amelyek révén az író jelentkezésekor
addig ismeretlen „szabadságképével tér el a kor-
társi művektől. Milyen ez a szabadság? Illatozó,
minta virág. A hozzá való jog és igény közvetle-
nül a szabadság teljességét és határtalanságát
létével szavatoló transzcendenciából ered" - írja
Láng Zsolt a Szűzmáriás királyfiról. Majd pedig
így folytatja: „Átlapozva a Szűzmáriást tárgyaló
kritikákat, majd a későbbi opust, az Ábel-trilógiát
és annak kritikáit, észre fogjuk venni, hogy
Tamási visszavesz valamit, ábelizálódik (...), egy
gondolat jegyében rója sorait."15

A Csalóka szivárvány harmadik felvonása egy
rendkívül érdekes, „színház a színházban" jele-
nettel indul, amelyben az önnön identitását
teljesen elveszített Czintos Bálint Homály
Szilveszter kóbor színész személyében a
színházat hívja segítségül ahhoz, hogy saját
tragikus helyzetére valamiképpen rálásson.
Ebben az „egérfogó-jelenetben" Czintos önmagát
akarja rajtakapni és le-

11 Radnóti Zsuzsa: Ősvigasztalás. Egy ismeretlen
Tamási Áron-dráma című tanulmánya. In: Cselekvés-
nosztalgia. Drámaírók színház nélkül. Budapest 1985.
57.
12 „Mégis úgy érzem, hogy a színésznevelés körül

furcsa hiányosságok mutatkoznak..." Tamási Áron be-
szél él a Hullámzó vőlegény bemutatója előtt. I. m. 592.

,...gyakori szemrehányást tettem magamnak, hogy
a próbákon nem vettem részt; nemegyszer az a gonosz
gondolat is kerülgetett, hogy darabomat magamnak
kéne rendeznem." Miért? I. m. 589.
14 Idézi Z. Szalai Sándor a Milyennek álmodta Tamási

Áron a színházat? című tanulmányában. Tamási Áron

színjátékai I. 5.

15 Láng Zsolt: Á Sütő. In: Hányan mentek Piripócsra?
Kolozsvár 1995. 108., 109.

leplezni, ám Homálynak a jelenet elején hallható
intő szavait akár Tamási színházművészetének
egészére is érthetjük: „De vigyázz a szavakra,
uram, mert a lényeget eltakarják, s közben
figyelmeddel együtt megeszik egész élted."16

Beűzetés az irodalomba

Ilyen előzmények után aligha meglepő, hogy
Tamási Áron elveszettnek hitt, az író halála után
közel egy évtizeddel, majd' fél évszázados lap-
pangás után előkerült színműve az Ősvi-
gasztalás nem befolyásolta alapvetően a
drámaszerzőről kialakított képet és a, időközben
két kötetben, a válogatott művek „kék" sorozatá-
ban megjelent drámák17 újraértékelését; mi több,
a felfedezés az író publicisztikai opusával való
szinkronitásban született ismert, i
megveszekedetten realista olvasatok
árnyalásával sem járt. 1973-ban, amikor a mű a
Tiszatájban nyilvánosságra került, Tamási
életművének irodalomtörténeti elhelyezése már
végbement, és' klasszikussá válás örök
végzetének útját követve, ő is el-foglalta méltó
helyét az egyetemes agyar irodalom
panteonjában.18 Az ŐsvigasztaIást az iro-
dalomkritika és -történetírás anna tekintette,
aminek négy évtized elteltével maga az író is. A
halála utáni évben megjelent töredékes vallomá-
sában, a Vadrózsa ága második fejezetében így

16 Tamási Áron színjátékai I. 457.
17 Tamási Áron: Akaratos népség. Színpadi művek I-II.
Budapest 1975.
18 Az Ősvigasztalás megjelenéséig három
monográfiát szenteltek az író munkásságának: Féja
Géza: Tamási Áron. Budapest 1967.; Izsák József: Tan
's/ Áron. Bukarest 1969.; Taxner-Tóth Ernő: Tamási
Áron, Buda-pest 1972.

Miske László (Czintos Bálint) és Dánielffy Zsolt
(Kundi Kund) a debreceni Csalóka szivárvány-
ban (1995) (Máthé András felvétele)

minősíti ezt az első, Amerikában írt színpadi
kísérletét, amelyet a kolozsvári Magyar Színház
drámapályázatára nyújtott be, menyasszonya
közvetítésével 1924-ben: „komor, darabos váz-
lat".19 A darabnak a zsengéknek kijáró sors jutott
osztályrészül, jóllehet ez a „négy jelenésben,
megelőző játékkal" megkomponált, a magyar
drámairodalomban eladdig ismeretlen nyelv-
használatú és kompozíciójú szertartásdráma
Radnóti Zsuzsa szerint: „Magányos és rendha-
gyó írás. Se rokona, se ismerőse egyetlen ma-
gyar drámának sem." 20 Ez a mű élesebb fényt vet
az időközben ismertté vált és a színházi világ
részéről idegenkedve ad acta tett színművek mí-
toszi magvának színházi értelmezésére, illetve
azt is nyilvánvalóvá tette, hogy érvényes színházi
interpretációk hiányában Tamási drámaírói pá-
lyája önnön lehetőségeihez képest más irányba
haladt: nem válhatott színházzá, azt megkerülve
lépett be az irodalomba. Holott az Ősvigasztalás -
állítja Radnóti Zsuzsa - „a modern magyar dráma
olyan lehetőségét valósította meg, amely
kiteljesült formájában egy Vérnászt és egy
Yermát adott a világirodalomnak."21

Az Ősvigasztalás szuverén - vagy ha úgy tet-
szik, szemtelen - sehova nem tartozásával kimu-
tatta, hogy a Tamási-drámák ellen felhozott érvek
csakúgy, mint a mellette felsorakoztatottak, re-
ménytelenül tárgyszerűtlenek, és leginkább ép-
pen a jó szándékú apologéták fedik el a játékok
szakrális színházi lényegét. Ez utóbbiak a mitikus

19 Tamási Áron: Vádrózsa ága. Budapest 1967. 129
20 Radnóti Zsuzsa i. m. 57.
21 I. m. 58.
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SUMMARY

ompozíció elvét bocsánatos formai elemnek te-
intik, és azzal bíbelődnek, hogy a valóság és a
ese közötti arányokat az előbbi javára billentsék.

kortárs kritika (csakúgy, mint az életművet
entegető irodalomtörténészi buzgalom) bele-

ényszeríti a szerzőt (és a művet) a szakrális-népi
s a szociográfiai-profán arányainak irreleváns
érlegelésébe. Schöpflin Aladár, a Tündöklő Je-

omos Németh Antal rendezte magyarországi be-
utatójáról szóló bírálatában rádupláz erre az írói

onfliktusra, és ki is mondja felette az ítéletet:
Szemmel látható, hogy az író valami eredetit, na-
yon nehezen megvalósíthatót akart a forma dol-
ában: a realitást összehozni a meseszerűséggel.
ét olyan hangot próbált összehangolni, amelyek
gyenest ellentmondanak egymásnak. Merész for-
ai gondolat ez, Tamási folyton küzd vele."22 Kép-

elen, helyenként kifejezetten mulatságos interpre-
ációk születnek az adekváció zsákutcájában az
nekes madár egymásba játszó boszorkány-
ecske motívumáról, másutt meg az elemző a
ináléban megjelenő madár képét, valamint az
gész történet hitelességét a színházi masinéria
ejlettségi fokától teszi függővé: ,,...kellő
lőkészítéssel és bravúros technikai
egoldásokkal csak megerősítik a történet

alószerűségét, de primitív módszerekkel leronthat-
ák az egész cselekmény értelmét."23 És a példákat

ég sokáig lehetne folytatni.
A Hullámzó vőlegény 1947-es rádióközvetí-

ését vita követte, amelyen az előadás stábja mellett
amási is részt vett. A vita, Békés István

rányításával, tulajdonképpen egyetlen kérdés
örül forog, nevezetesen, hogy a Tamási-
ompozícióban - ahogy Békés fogalmaz - vajon
em mértéken felül mesterkélt-e a valóságnak és a
alóságfölöttiség-nek ez az átmenet nélküli
gybeolvasztása. A kérdést Békés Tamási
ronnak is nekiszegezi: „Es a való élet?" Mire
amási, nagyon szellemesen, így válaszol: „Ez
álunk a való élet."24 Egyébiránt ebben a vitában
eti fel Tamási, a dolgozatunk első részé-ben már

dézett mondatban, a valóság és az igazság
zembenállásának - színházesztétikai érvénnyel is
író - kérdését, azt sugallva, hogy az ő színművei
gészen másról szólnak, és hogy a mitikus dimen-
iót nem lehet egyszerűen regionáis elemnek
ekinteni. Northrop Frye az európai irodalom

itológiai keretéről írt híres munkájában az általa
asznált müthosz terminus meghatározásakor ezt
rja az irodalmi művek mítoszi igazságáról: „A
itikus ebben a másodlagos értelemben tehát
ppen az ellenkezőjét jelenti a »nem egészen

gaznak«: azt, hogy különösen fontos és
elentőségteljes. A szent történetek a társadalom
ajátos, közös érdekét illusztrálják; a profán
örténetek legfeljebb csak közvetve kapcsolódnak
mez érdekhez, gyakran pedig, Iegalábbis
redetüket tekintve, egyáltalán nem."25

Vajon a magyar színházművészet beérte-é a
osszú évtizedekkel ezelőtt az eredetmítoszok tiszta
géből ölébe csöppent Tamási-színjátékot?

A kérdésre, úgy lehet, nem is illik „egy másik
tanulmányban" válaszolni, hanem csakis színházi
előadással. Ahhoz azonban, hogy a Tamási-opus
magától értetődő tétele legyen színházaink
repertoárjának, a vállalkozó színházművésznek
mindenekelőtt bátran el kellene felejtenie mind-
azt, amit a szöveg magyarázó szakirodalom a drá-
mai életmű vonatkozásában tisztázottnak vél,
hogy a módszertani romlatlan tudatlanság alapján
elvégezze a művek szituáció- és motívum-
elemzését, megfigyelje a jelenetleírások térszer-
kezetét, a rendezői utasításoknak a színészi álla-
potra és a játéktempóra utaló distinkcióit, hasz-
nosítsa és továbbfejlessze a commedia dell'artéra
irányuló szelíd szerzői kísérleteket, és a szín-házi
módon fölvetődő kérdéskomplexumra kísérletező
kedvvel színházi választ adjon. Mindezt szabadon
teheti: megkerülhetetlenül nagy elő-adás képe
nem fogja nyomasztani...

22 Tamási Áron színjátékai I. 546.
23 Z. Szalai Sándor i. m. 28. A tanulmány egyik
alfejezetének a címe is elárulja az interpretáció
esélyét: „Az »Énekes madár« valóságalapja".
24 Tamási Áron színjátékai II. 606.
25 Northrop Frye: Kettős tükör. Á Biblia és az irodalom.
Fordította és jegyzetekkel ellátta Pásztor Péter. Buda-
pest 1996. 78.
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Szeptember 23-án este fél hétkor
SZÍNHÁZ-est az Osiris-klubban

(V., Veres Pálné u. 4-6.).
Bérczes László beszélgetőpartnere

SZÁSZ JÁNOS

Szerény helyreigazítás
Visky András, kiváló dramaturg kollégám, író, esztéta, költő
elismerő szavak kíséretében emlékezett meg egy általa nekem
tulajdonított mondásról, mégpedig arról, hogy „a dramaturg
a rendező barátja".
Szinte valamennyien tudjuk a szakmában, hogy ez az
ironikusan lényeglátó mondás Nádasdy Kálmántól szár-
mazik. Ha bármikor idéztem-legjobb emlékezetem szerint -,
mindig megneveztem a forrást. Ha éppen akkor elhagytam
volna, mikor Visky András hallotta (vagy talán ő nem
emlékezett rá cikke írása közben), utólag most szeretném
ezt a hanyagságomat pótolni, és egyúttal megragadom az
alkalmat, hogy gratuláljak a júliusi SZÍNHÁZ-ban megjelent
írásához. Hermészi szerepben (A dramaturg és a szöveg)
címen. Azon kevés gondolatsorok egyike (Fodor Géza
ugyanebben a számban megjelent írásával együtt), amely
elemzően, színháztörténeti távlatokba helyezve foglalkozik
a dramaturg színházban betöltött szerepével.

Radnóti Zsuzsa

In his leading article editor Tamás Koltai starts
írom a study published in our previous issue. While
recognizing and appreciating the merits of Árpád
Kékesi Kun's thoughts on the new tendencies in
the work of our younger directors, he warns against
the excesses of a too theoretical approach.

The next block of writings centres upon the
problems of theatre high school theatre education.
István Nánay talks to actor-director Péter Huszti,
Rector of Budapest's High School for Theatre Árts;
Árpád Kékesi Kun analyzes some theatre
performances staged by students at the end of
their course in directing; Zsuzsa Vass saw for us
Gerhart Hauptmann's The Rats, staged by Sándor
Zsótér with the participation of the students at the
high school's public theatre; Gábor Koltai reviews a
Hamlet directed by József Ruszt at the Budapest
Chamber Theatre with the participation of some of
his high school pupils; and Beja Margitházi reports
on two performances given by students at the end
of their course at Kolozsvár/Cluj Napoca and
Marosvásárhely/Tirgu Mures, Rumania, where the
two theatre academies of the Hungarian ethnic
minority reside.

Another block of writings is devoted to a recent
festival of children's and youth theatre. István
Nánay draws up a balance of the general situation
of this particular domain; Judit Csáki sums up her
experiences as a spectator of the events at issue;
and a team of four analyzes, on the basis of
interviews and questionnaires, the impression
made by several productions of the Colibri Theatre
on their young public.

During a recent visit to Budapest of Arnold
Wesker, László Upor availed himself of the
opportunity and talked to the well-known British
playwright, while our collaborator László Bérczes
shares with the reader his impressions of the New
York stage as sampled during a some weeks long
sojourn in this city.

In the following Sándor Enyedi gives an account
of the history of theatre education in Transylvania,
once a part of Hungary and now belonging to
Rumania.

The issue closes with an essay by András Visky,
literary manager of the Hungarian State Theatre of
Kolozsvár/Cluj-Napoca, Rumania, on the relation of
Áron Tamási, a legendary Hungarian playwright of
Transylvanian origin to Hungarian theatre
traditions.

This month's supplement contains a play by
Arnold Wesker; we publish his Shylock in the
translation of Péter Fábri.

Paula Court: Maradandó agykárosodás. A fotó Richard Foreman legutóbbi produkció/án, a
Maradandó agykárosodás című előadáson készült. Foreman a New York-i Off-Off színházak egyik
meghatározó személyisége, 1968-ban alapította és azóta vezeti Ontologikus-Hiszterikus Színház
elnevezésű társulatát.


