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Indig Ottó : Nagyváradi
színikritikák a „Holnap
évtizedében

Mindig van abban valami kaján gyönyö-
rűség, amikor régi bírálatokat olvas az
ember: a későbben születettek jólérte-
sültségével szuperokos műítészek módjára
mosolyoghatunk azon, hogy nem értet-te a
nagy Voltaire a nagy Shakespeare-t, hogy
értette félre, hogyan nem látta meg Ignotus
Tersánszky Viszontlátásra, drágáját, hogy
közelebbi korokig ne is rukkoljunk. S
legalább ilyen jó érzés olvasni ítéleteket,
amelyek a felbukkanás pillanatában ki
tudják jelölni a történeti táv-latban is
megérdemelt helyet - ilyenkor visszatérhet
hitünk a bírálatírás értelmességében.

Ennek a Tékabeli kis kötetnek ilyen
olvasókedv biztosítja elsődleges vonzását.
Nagyváradon nem volt kirobbanó erejű
színjátszás 1 900 és 1 9 1 1 között, de a
Nagyváradi Napló, a Szabadság, a Ti-
szántúl színikritikusai érdekessé teszik
ezeket a színházi premiereket is. Ady
Endre, Juhász Gyula, Bíró Lajos, Dutka
Ákos nagyváradi bírálatait gyűjti egybe a
kötet. „Kicsit sajtótörténet, kicsit szín-
háztörténet, kicsit irodalomtörténet..." -
állítja a kötetet összeállító s gondozó Indig
Ottó. És ezen kívül - tehetjük hozzá mi,
olvasók - a szó nemes értelmében vett
olvasmánycsemege is. Hiszen nem-csak a
nagyváradi színházi élet múltját tudjuk
meg a bevezetőből, s következtethetjük ki
a bírálatokból, nemcsak a kritikai
kiadásokban - Ady, Juhász Gyula - nem
szereplő bírálatokat lát-hatunk filológusi
hitellel földerítve, de élvezhetjük azt a
bíráló szellemet is, amely a nem éppen
színikritikusként halhatatlan Ady, Juhász
Gyula kritikáinak olvastán megérint
bennünket.

Bíró Lajos mindössze három bírálattal
szerepel, ezekből belemagyarázás nélkül
nemigen lehet kilátni a jövendő dráma-
írót, Dutka bírálatai közül három tarthat
igényt színháztörténeti érdeklődésre: Az
apa ősbemutatója alkalmával kirajzolt
Strindberg-portré, a Földes Imre elruti-
nosodásában általánosabb szerzői deval-
válódásokra is utaló elemzés, valamint a
Bíró Lajos Sárga liliomját ért kirobbanó
nagyváradi sikert taglaló. Dutka ebben
irigylésre méltó elmeéllel tudja úgy ma-

gyarázni a sikert, hogy közben hang-
súlyozhatja: az író keserű társadalmi íté-
lete éppen nagyváradi élményeiből szü-
letett meg, s hogy ennek mégis tapsol a
publikum, az azért van, mert a szerző
„disztingvált ízlésű okos ember". Sejthető
azonban, hogy amikor Bíró Lajosról
beszél, a maga keserűn fogalmazott
életlátását beszéli el a sikeres pályatársak
mellett nagyváradinak maradt Dutka:
„Ebben az országban nincsenek tragédiák,
nincsenek hősök. Itt urak és szolgák élnek.
Itt csak egy a következtetés: a
megalkuvás. Itt elmennek az emberek a
szurony hegyéig, hogy aztán illő bérért
megforduljanak. Ez a szolgák és a borra-
valók országa" - idézi a drámából, majd
így folytatja: „Bíró Lajos az éles eszű,
racionális gondolkozású kultúrember fiatal
újságíró korában így látta ezt, és jól
megfigyelte. Akkor talán ökölbe szorult a
keze, s a fejébe szökött a vér, vagy talán
már akkor is cinikusan, fölényes úri gőg-
gel mosolygott ezen a szennyes, kicsi-nyes
magyar életen. En úgy ismerem Bíró
Lajost, hogy inkább mosolygott, és
megtartotta a gőgös úri véleményét
magának. Nem lázadt fel, nem szórt szit-
kokat, mint nagyváradi újságíró életé-nek
osztályosa, Ady Endre. Ő volt az okosabb,
a gőgösebb, az életrevalóbb ember. Együtt
nézték ők ketten itt Biharban ezt a
betyárosan komisz és piszkos életet, de
míg Ady Endréből vad, magyar
szilajsággal a káromkodás himnuszában
tört ki az elkeseredés, mikor megértette a
magyar élet hiábavalóságát, Bíró Lajos
már akkor is úgy gondolkodott, mint a
Sárga liliom Thurzó főhadnagya: érdemes
itt felháborodni? Hát szabad itt hősnek
lenni..."

A sokszor és sokféle összefüggésben
elemzett Ady-prózához aligha jelent
adalékot, ha megállapítjuk, hogy a nagy-
váradi színikritikákból sem a színikritikus
érdekes, hanem az a hevület, belső
képesség, amely bármilyen tárgyon fel-
indul, ha annak a tárgynak egész vékony
fonálon, de kapcsolata van azzal, ami Ady
politikai vagy személyes mondani-
valóihoz vág. Nem véletlen, hogy
ugyanolyan eszmékhez jut el Márkus
Emíliáról szólva, mint amilyeneket kifejt
az Ocskay brigadéros vagy A dada kapcsán.
Az újólag Adynak tulajdonított kritikát, a

San-Toy című operettről szó-lót
tekinthetjük kuriózumnak, de nyilván csak
filológiai apparátus győzhet meg a szerző
személyéről, mert egyéb-

ként ez a bírálat - e kérdésben járatlan
lévén - nem hat „adys"-nak.

Minden tekintetben meglepetést jelent
Juhász Gyula bírálatait olvasni. Egyfelől
széles színházi tájékozottsága imponáló,
másrészről az a biztonság, amivel a
színszerűség, dramaturgia, rendezés
jegyeit képes különválasztani, elevenen
felidézni. Berté operettjének, A szép

gárdistának így mondja el a cselekményét:
„Adva van egy hercegkisasszony, aki még
nem csókolt férfit, és aki olyan férjet
keres, aki viszont nem csókolt nőt. Amint
látjuk, a kisasszony ilyen szigorú és
igazságtalan, de nem kell nagyon
komolyan venni a dolgot, majd enged még
a kisasszony ... mint ahogy már az első
felvonás végén enged, mert szemet vet a
szép gárdistára, akinek egyszerű, de díszes
egyenruhája alatt egy valódi feje-delem
szíve dobog. A fejedelem mint gárdista
egy ilyen szép kupléval meghódítja a
hercegkisasszonyt, és - csók, csók, csók,
mint az ódon balladák és az újdon
románcok mondják. Még egy felvonásra
való durcásság és bonyodalom követke-
zik, és minden jó, ha csók, csók, csók a
vége." A szomorkás és öngyötrő Juhász
Gyula későbben kialakult képe messze jár
a színikritikáktól. Másutt is szellemes, elvi
megállapításai a kor magyar dráma-
elméleti irodalmának élcsapatához - He-
vesi, Lukács mellé sorolják, s igazat kell
adnunk Indig Ottónak, aki felkészültnek
mondja Juhász Gyulát, a majdani Színi
Direktórium élére alkalmas embernek.

A kötet szerkesztőjének jegyzetei,
méltató sorai más helyütt is helytállóak, a
szűkre szabott kötet lehetőségeihez
illeszkedve szerények s pontosak. Talán
csak az lett volna szerencsésebb, ha a cím-
és forrásjegyzék adatait közvetlenül a
cikkek mellé helyezi. Olvasás közben
ugyanis zavaró két helyre gyűjtött ada-
tokat követni a függelékben, s talán segí-
tette volna a tájékozódást az is, ha Nagy-
várad színi életét kiegészíti néhány olyan
adattal - népesség, nyelv, vallási meg-
oszlás -, amelyeknek ismeretében a szín-
ház funkcióját, a műsorválasztást s más
társadalmi törekvéseket arányosabban
elhelyezhetünk. Kétségtelen azonban,
hogy mindez terjedelmesebb és közvet-
lenül színháztörténeti munkát követelt
volna. (Kriterion, Bukarest 1975)


