
A tűz balladája 
A mese, a népmese, a 

ballada — ez a frissítő, 
üdítő forrás egyre ha.-
kabban csörgedezik mai 
irodalmunkban és mű-
vészetünkben, pedig tisz-
ta vizéből hányan és há-
nyan kortyintottak, s 
gyakran éppen a legna-
gyobbak — évszázado-
kon át. Intonációja, lá-
tásimódja, hősei, ábrázo-
ló-eszközei, jelképrend-
szere nélkül nincs János 
vitézünk, Cantata Profa-
nánk, hiányozna József 
Attila lírájából a sze-
gény ember egyik jelleg-
zetes hangja, s nem ta-
lálkozhattunk volna 
Ábellel, Jégtörő Mátyás-
sal — Tamási számos 
epika és színpadi alak-
jával. Ha nem tűnik fel 
ez a szellemi mozdulat, 
tájékozódás éppen mai 
irodalmunk kezdeti sza-

kaszában, akkor kétség-
kívül szegényebbek len-
nénk. Hiszen Nagy Lász-
ló korai versei, Illyés 
Gyula, Juhász Ferenc 
verses meséi, Benjámin 
László, Zelk Zoltán és 
még mások több emléke-
zetes művét a népmesé-
vel és a népballadával 
való találkozás szülte. 
Ha odafigyelünk, akkor 
e hangot meghallhatjuk 
az induló Gaflgóczi, Sán-
ta, Csurka, Moldova, Ka-
mondy és mások írásai-
ban is. Már ekkortájt so-
kat vitatkoztak a feldol-
gozás és a korszerű új-
rateremtés kérdésein. 
Nyilvánvalóan a legkü-
lönbözőbb igények és té-
nyék motiválták ezt. Je-
len volt e művekben az 
ökonomista .naturaliz-
mus elleni tiltakozás vá-
gya épp úgy, mint a 

nagy kérdésekre adandó 
válaszok utáni faggatod-
zás, a valóságtól való el-
torzulás vagy közelebb 
jutás akarata, akárcsak 
az intellektuális keresés 
s esetleg a miszticiz-
musba merülés hajlan-
dósága. 

A mese — hóába szo-
rult vissza később — 
kétségkívül nem halt el. 
Ahogy egyik író meg-
jegyzi : „Változatlanul 
folyik tovább az elbe-
szélőktől a hallgatókig", 
s jelen van a tudomá-
nyos fantasztikus iro-
dalom iránt növekvő ér-
deklődésben s másutt is. 
Tágabb értelemben a 
különböző eposzok — 
Kalevala, Mahábhárata 
— színpadi feldolgozásá-
nak sikered is jelzik, 
hogy az emberiség leg-
ősibb műfaja, kulturális 



kincsei a mai kor embe-
re számára is fontos és 
aktuális mondanivalót 
tartogatnak. Sőt, akad 
időnként olyan ritka pil-
lanat is, amikor olyan 
eredeti filmalkotást lát-
haitunk, amelynek írója, 
rendezője a népmese, a 
népballada hagyomá-
nyos gondolati és művé-
szeti anyagából kiindul-
va akair a mai kar em-
bereihez — idősebbek-
hez és fiatalokhoz egy-
aránt — szólni. Ilyen 
vállalkozásnak lehet-
tünk tanúi — s tegyük 
hozzá mindjárt: örven-
detes néződ — karácsony 
estéjén, amikor a Ma-
gyar Televízió vetítette 
Gáli József egyfelvoná-
sos mesejátékát Pauló 
'Lajos rendezésében: A 
tűz balladájá-t 

Gáli József, akinek 
írói indulását mai iro-
dalmunk népmese irán-
ti érdeklődésének első 
nagy hulláma határozta 
meg, az intellektuális 
keresést-kutatást, az er-
ködcs-kritikát, a nagy 
igazságok felmutatásá-
nak igényét társítja a 
foSklorisztikus hagyomá-
nyaink részleteiben hű-
séges, pontos felelevení-
tésével, s egyéni ihleté-
sű, korszerű szellemű új-
nakomponálásával. Hő-
se: „A lány, aki maga 
volt a tűz" — ez a kül-
detését és tragikius sor-
sát vállaló parasztlány 
az emberiség fényhozó, 
tüzet gyújtó, a megvál-
tás lehetőségét naiv ter-
mészetességgel felvil-
lantó, a szabadulást ki-
vívó mesefigurák jelké-
pes alakjainak egyik 
változata. Szülei farka-
soktól űzve, majd farka-
sokkal vívott küzdelem-
ben pusztulnak, ö t a fa-
lu négy jómódú mester-
embere, a szülői köte-
lességeket évszakonként 

felváltva vállalva neveli 
fel — a pék, a kovács, a 
favágó és a gyertyamár-
tó. Ök#is pusztítják el, 
fiaik tiltakozása ellené-
re, amikor a tőlük ka-
pott jóságot, melegséget, 
fényt — csodatevő erejé-
ve l— az egész falu né-
pének s minden ember-
nek át akarja adná. Gá-
linak sikerült mesehősé-
nek társadalmi megala-
pozást adnia. Szuggesz-
tív erővel tárja fel a kö-
zösséget boldogító igé-
nyek, törekvések és az 
önző inviduaiista anyagi 
érdekek könyörtelen 
harcát, anélkül, hogy 
megtörné a mese at-
moszféráját. A kerettör-
ténet, amibe a tűzleány 
tragikus történetét 
ágyazza, azt a meggyő-
ződését fejezi ki, hogy e 
tragédia nem örök és 
törvényszerű. A fényho-
zó, a tűzgyújtó, a meg-
váltó újra és újra eljön, 
s az embereknek — az 
egymást követő nemze-
dékek sodrában — szün-
telenül adva van az ön-
felszabadítás lehetősége. 
Nyelvében felvillannak 
a népmesék, a népdalok, 
a mondókák, a gyerek-
versek, a népballadák 
fordulatai s ezek a cse-
lekményhez simulva 
szuggesztív erejű lég-
kört teremtenek. A ren-
dező — az író törekvé-
seit megértve és felka-
rolva — főként Tamási 
Áron realitást és csodát 
keverő népi játékaihoz 
kapcsolódik és számos 
ötlettel, kezdeményezés-
sel hozza létre a mesejá-
ték hiteles és poétikus 
világát. A rendezés még 
tovább is erősíti a mese-
játék realista alapjait, 
azzal is, hogy a falu né-
pét mai emberekből: Hé-
vízgyörk lakosaival jele-
níti meg. A falusi mes-
teremberek műhelyeit 

szintén a maga realitá-
sában állítja elénk, jól-
lehet ezek az idősebb 
nemzedékek közvetlen 
élményei voltak, mégis 
ma már a mese világába 
szervesen illeszkednek 
bele. A szereplőgárda 
legkiválóbb színészeink-
ből toborzódik, s szinte 
mindannyian érezhető-
en örömmel és kedvvel 
vállalkoztak e ritkán 
osztályrészül jutó művé-
szi feladatra. A rende-
zés — s ez érdeme — le-
hetőséget is adott nekik 
a természetes, spontán, 
igazi játékra. A tűzle-
ány t megszemélyesítő 
Venczel Vera sokszínű 
alakformálására, a mes-
teremberek: Sinkovits 
Imre, Szabó Gyula, Bes-
senyei Ferenc és Széná-
sy Ernő karakterisztikus 
megszemélyesítőire, a 
didergőt megrendítő erő-
vel elénk állító Rajz Já-
nosra emlékezünk leg-
inkább. Velük együtt 
méltathatjuk a péknét — 
Tolnay Klárit, a gyertya-
mártónét — Gobbd Hil-
dát, a favágónét — Fó-
nay Mártát. Szokolay 
Sándor "népdalokból 
szőtt, drámai telítettsé-
gű, poétikus zenéje úgy 
vált a mesejáték szerves 
részévé, hogy min végig 
megtartotta újat adó, 
önálló élményt is nvúj-
tó karakterét. Kocsis 
Sándornak, az operatőr-
nek sikerült a képi meg-
fogalmazásban a mese 
légkörét, hangulatát 
éreztetni. A díszlet 
időnkénti szegényessége, 
a cselekmény olykori 
váratlan lelassulása, a 
realitás és a mese nem 
minidig szerencsés ötvö-
zése sem csökkentheti 
örömünket, melyet e mű 
megszületése keltett 
bennünk, remélve, hogy 
mielőbb újabbak köve-
tik. ILLÉS LAJOS 


