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ZEKRÉNYESY JÚLIA
okféle térképet ismerünk. Van hegy- és
ízrajzi, vasúti, közúti, turista és katonai
rkép, továbbá olyan ábrázolat, mely az

hető gombák, az iható borok vagy az
sványkincsek lelőhelyeit mutatja meg,
egint másik a csapadék eloszlását, a mű-

mlékek elhelyezkedését; és van olyan
rkép is, mely nyelvjárásainkról ad tájé-
oztatást, sőt olyan is, mely az ország
zínházi ellátottságát ismerteti a kartog-
áfia eszközeivel. E térkép tanúsága sze-
int Észak-Kelet-Magyarország színházi-
g a legmostohábban ellátott területek
özé tartozik. Jogos volt tehát a kívánság,
őt követelés, hogy Szabolcs-Szatmár
egyének legyen önálló színháza. Ne
ggjön az egyébként is túlterhelt

zomszédos megyéktől, illetve a szeszé-
es vendégszereplési gyakorlatoktól.
vtizedeken keresztül szinte éhkoppon
rtottunk egy olyan országrészt, mely

gykoron - színházkultúránk születése-kor
a kor leghaladóbb nézeteit képviselte e
rgykörben. De ne bolygassuk a

égmúltat. Kérdezzünk másként. Mi-ért
ly fontos manapság a színházi el-
tottság? Hisz nem élünk a múlt szá-

adban, amikor e műfaj volt szinte az
gyedüli központi-közösségi műveltségi
rum. Ma már van mozi, sajtó és tele-

ízió. E műveltségi fórumok elvileg al-
almasak a nemzeti nyelv és kultúra,
alamint az egyetemes ismeretek terjesz-
sére. Miért ragaszkodunk ehhez az ósdi,
bb ezer éves formához, mellyel sokkal
bb a vesződség, a költség és az egyéb

iszontagság, mint a kényelmes centrális
megkommunikációs esz-közökkel? Az a
nykörülmény, hogy kisebb vagy
agyobb közösségeink egy-szer csak újra
áéheznek a színházra, ismét rávilágít e
zervezeti forma sajátosságára. Arra a
llegzetességre, mely egyedülállóvá teszi

régmúltban éppen úgy, mint a
gviharosabb jelenben. A színház ugyanis

gyesíti magában a tömegkultúrát és a
gegyénibb művészi élményt. A
gszélsőségesebb arisztokratizmust

ppúgy távol tartotta magától, mint az
énytelen tömegbolondítást. A színház

özösségi műfaj, de eb-ben a fajtában az
gyetlen olyan fórum,

yitás Szabolcsban

A Csongor és Tünde Nyíregyházán
Vitai András és Hartmann Teréz„ a Csongor és Tünde címszereplői (nyíregyházi Móricz Zsigmond
ahol a közönségnek szavazati joga van. A
tévénéző, a rádióhallgató reagálási le-
hetősége minimális, a maximum az, ha
kispolgári anarchistaként összezúzza ké-
szülékét. A tárlatlátogatót, a kamarazene
élvezőjét kötik az illemtani szabályok, s
ugyanez érvényes - mutatis mutandis - a
beatkoncert résztvevőjére. Ilyen helyekre
csak rajongók járnak - ami eleve kizárja a
kritikát. A színházi néző minden esetben
más minőség, szabad véle-
ménynyilvánítási joga van, még akkor is,
ha ezzel nem él mindig. Például egy vi-
lághíres zongoraművész zeneakadémiai
Beethoven-hangversenyén elképzelhetet-
len a nemtetszés, éppen úgy, ahogy egy
divatos popbálványt sem fütyülnek ki, ha
netán hamisan zenél. Már azért sem, mert
meg sem hallják, oly iszonyatos a
hangzavar, na meg a tekintélytisztelet. E
téren nem sok különbség van a klasszikus
vagy a legmodernebb zene sztárként
lancírozott képviselői között. A színpad
ezzel szemben még mindig egészsége-
sebb, bár a társművészetei: kártékony be-
folyása itt is érződik. Mindazonáltal to-
vábbra is bízhatunk abban a kíméletlen
testi közelségben, melyet a színház nem-
csak megőrzött, de visszaszorultsága ré-
vén még tovább is Fejlesztett.

De félre a hosszadalmas elméletekkel.
A színház nélkülözhetetlen. És ezt a tételt
nemcsak azzal igazolhatjuk:, hogy ezt a
formát követeli Szabolcs-Szatmár, Zala és
több más megye is, hanem azzal is, hogy
nemcsak az úgynevezett vidéki helyeken
örvendeznek a színielőadásoknak, hanem
tőrőlmetszett városi körülmények között
is. Ismerős a hatás, melyet egy-egy
színtársulat megjelenése kivív
akármelyik sivár lakótelepünkön. Nagyon
jól tudjuk, a betonrengetegek lakója
éppoly szívesen és kiéhezetten megy a
sokadalomba, a nézőjátékba, mint a
tanyasi ember, a falvak, a fővárostól távol
eső községek, városok lakója. A tö-
megkommunikáció sajátos egyenlőséget
teremtett, az arctalan és testetlen és

mindennek folyományaképpen lelketlen
kultúra megszülte, illetve újraszülte a
megfogható, élvezhető és nemcsak fo-
gyasztható művészet kívánását. Ez a
vágy természetesen ösztönös, nincs irá-
nya, nincs vele született értékítélete.
Éppen ezért veszélyeket hord magában:
mert alkalmat ad a visszaélésre. Ezt a vá-
gyat a gyermeki nyitottság jellemzi. Jó
irányba nevelhető, de torzítható is. Iszo-
nyatos felelősség terheli azt, aki színházat
ad az érintetlen közönségnek. Ilyen érte-
lemben nehezedik óriási felelősség a
most megalakult nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színházra. Nem lenne jó, ha ez
a megfogalmazás félreértéseket, netán
sértődéseket eredményezne. A színházi,
kulturális érintetlenség, nevezzük nevén:
szüzesség - nem elmaradottságot jelent,
nem lekicsinylő, becsmérlő meghatáro-
zás. Csak meghatározás - semmi több.
Örizkednünk kell a minősítésektől - a
romlatlanság nem erény, de nem is hiba,
hanem körülmény, mely -- jelen esetben --
megjelöli azokat a feladatokat, melyek e
pillanatban a Móricz Zsigmond Szín-
házra hárulnak. Póriasan fogalmazva:
nem mindegy, hogyan indítják útjára a
megye lehetséges nézőközönségét. Mert
ha például tíz év múlva e megyében el-
rontott ízlésű nézőkkel találkozunk, ak-
kor ezért igen nagy részben a most nagy
elánnal megindult színházat is okolni
fogjuk. S a kárhoztatás akkor indokolt
lesz és logikus.

E túlzott szigorúság természetesen nem
fenyegetés, hanem sokkal inkább
bátorítás. Annál is inkább, mert a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színház első
bemutatója e tekintetben igazán biztató.
Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című
drámáját adták elő. Magasra tették tehát a
műsorpolitikai mércét. Az előadás
felfogásával lehet vitatkozni, Bozóky
István rendező furcsa értelmezést ad.
Legelégikusabb vígjátékunkat megfoszt-
ja attól a mély filozofikus szomorúságtól,
mely eddig szinte elválaszthatatlan

Színház) (MTI fotó, Oláh Tibor felvétele)



volt a műtől. Bozóky felhőtlen népi ko-
médiát mutat be, a szerelem beteljesülése itt
nyilvánvaló, a gonosz erők nem igazán
erőteljesek, inkább mókásak - az egész
bonyodalom afféle szerelmes csacskaság,
meseszerű példázat két illetve négy szív
egymásra találásáról. Nem kell itt félni
sem Mirigytől, sem az ördögfiaktól, de
még a rideg Éjtől sem. Mert mindezeket a
borzalmakat kedves táncházi hangulatok
lengik át. Vidáman, frissen lépünk át a
rémséges mélységeken, ezek itt nem is
jönnek számításba. A szerelem egyszerű :
az akadályok azért vannak, hogy le-
győzzük őket. Csongor és Tünde csupán
azért születtek, hogy előbb-utóbb szép
romantikus házasságot kössenek, viszon-
tagságaik pedig arra valók, hogy a többi
szereplő is szóhoz jusson. A mű alap-
problémáját persze ez a rendezés sem ol-
dotta meg. A reprezentatív szerelmespár

Csongor és Tünde - most is éppoly
unalmas, ha nem unalmasabb, mint a ko-
rábbi előadásokban. Sőt, mivel a bánat, a
beteljesülés vörösmartys homálya végképp
kiiktatódott a műből, a címszereplő
szerelmesek szinte kellékké váltak. A
hétköznapi tündérmese már nem tündér-
mese. Ebben a Csongor és Tünde-előadás-
ban nincs elérhetetlen vágy, nincs tragikus
kielégületlenség, ezért nincs is oly cél,
amelyért küzdeni méltóságos és koc-
kázatos feladat lenne. Bohókás Csongor és

Tündét látunk tehát, az emelkedés és a
zuhanás legkisebb esélyé nélkül. Az elő-
adás egy szinten marad, de ez a szint leg-
alább megbízható. Nem a drámai tétet,
hanem a bővérű mesélőkedvet állította a
középpontba Bozóky István rendezése. A
Vörösmarty-műtől ez sem idegen. Ilyen
Csongor és Tünde is eljátszható. Különösen
azért, mert az előadás igyekszik életre
kelteni a Vörösmarty-szöveget. És itt
megint csak vissza kell térnünk a kö-
zönségre. Nagyon remek dolog az, ha pél-
dául Balga humora nevetteti a nézőt, és
nem holmi olcsó kabarétréfa. Az utóbbi
években a humor árfolyama is alacsonyra
süllyedt. Az erőltetett szófacsarások, az
igénytelen poénkodások agresszív kor-
szakát éljük. Eddig még kevéssé vettük
tudomásul, bár elég nyilvánvaló, hogy
manapság az ízlésrombolás jelentős része
az úgynevezett humorbrigádok országos
rémtetteinek köszönhető. Vörösmarty
stílusa, ép nyelvű humora szinte gyógy-ír e
kártevők okozta betegségre. Ha az előadás
más erényt nem mutatna, csupán ezt, már
ezzel is kiérdemelné a dicséretet.

BAJOMI LÁZÁR ENDRE

Thália szeszélyei

Crommelynek-bemutató
a Vígszínházban

Fernand Crommelynck kirívóan és ki-
válóan egyművű szerző. A harminckét
éves korában írt Csodaszarvas csodáját
életének hátralévő ötven esztendeje alatt
nem tudta megismételni, pedig színész-
családból származott, maga is szerepelt a
világot jelentő deszkákon, és többször
nekigyürkőzött, hogy megalkossa a „re-
petáját" annak a remekműnek, amelyről
Kosztolányi azt írta 1922-ben, hogy „év-
tizedek óta nem termett különb" és hogy
egy „alkotó lángelme" műve.

Egyművű szerző?

A Le Coca magnifique egyébként nem az
első műve volt. Már 1908-ban megírta Le
sculpteur de masques (Az álarcfaragó) című
verses egyfelvonásosát. Verhaeren
lelkesen üdvözölte, s a szerző később
háromfelvonásos prózai darabot írt belőle
(gyönyörű költői nyelve így is el-bűvöl!).
Mint majdnem minden munkája, ez is
abban a Flandriában játszódik, amely ősei
pátriája volt (ő maga már Párizsban
született, és szinte egész életét a
Montmartre-on élte le) és amelynek bő-
vérű népi tudathasadásos (egyszerre bo-
hókás és költői) ihletéhez, vaskosan túlzó
kitalációihoz, víg borzalmaihoz és ke-
gyetlen mókáihoz a szerző mindhalálig hű
maradt. Pascal, az álarcmíves, beleszeret
sógornőjébe, amit a felesége fájdalmas
beletörődéssel visel el, míg a végén meg
nem hal, a szobrász és Magdeleine pedig
majdnem megőrül. Remek bruegheli
jelenetek sorjáznak a darabban, amely
Verhaeren találó megállapítása szerint a
„szép, heves és csupasz erőszak ötvözete".
Kitűnő a kézmíves környezet ábrázolása,
erőteljesek a jellemek, remek a hangulat.
A tragikus kifejlet és a vijjogó farsangi
körmenet ellentéte feledhetetlen. (Ez a
darab megérdemelné a felújítást!)

Ez után született az örökbecsű Csoda-

szarvas, amelyet rögtön (1921) a Les
Amants puérils (Gyermekded szerelmesek)
követett, Gaston Batynál. Ez azonban nem
sikerült: avas szimbolizmusa valamilyen
gyönge Maeterlinckre emlékeztet,
ködösen költői célzásai elég homályosak.
Tengerparti villában játszódik,

két kamasz szerelme körül, akik - Crom-
melyncknél szinte törvényszerűen! - a
végén öngyilkosok lesznek. A drámai
kapcsolatrendszer önkényes, a cselekmény
széteső (sajnos, ez is megszokott
crommelyncki hiba!), igazán csak a szol-
gálólányok alakjai (Zulma, Fideline) si-
kerültek, s már előrevetítik a Forrón és
hidegen remek Alixét.

1925-ben került Jouvet színpadára (de
mindössze öt előadásra!) a Tripes d'or
(Aranybendő), az egyik szerepben magá-
val a zseniális színésszel. Ez is a szoká-
sosan nyüzsgő flamand környezetben
játszódik, pompás ötletekkel megtűzdelve,
dús nyelvezettel. Egy vén ember - hogy
még egy utolsót élvezzen! - fel-akasztja
magát, miután megírta bohókás
végrendeletét. (Azt a darabban roppant
fontos bútort testálja unokahúgára, melyet
chaise percée-nek finomít a francia, és
amelyet Jókai oly találékonyan keresztelt
el „gyomorszék"-nek; a falba rejtett két-
százezer aranyfrankot pedig unokaöcs-
csére hagyja.) A komédia tulajdonképpen
akörül forog, hogy miképp teszi tönkre az
örökös életét a vagyon, hogyan válik
zsugorivá. Pierre-Auguste a pénzzel vív-ja
reménytelen harcát (azért reménytelen,
mert önmaga ellen hadakozik). A .II. fel-
vonásban jelenik meg az alapevtő, cím-adó
ötlet: hősünket az őt kezelő állat-orvos (!)
rábírja: egyen aranyat. Ez a kuruzslás
azonban nem Sikerül, mert a fiúnak
székrekedése lesz, s a végén csak úgy
szabadul meg az aranytól, hogy bele-hal
(szerzőnk shakespeare-i következetes-
séggel küldi a másvilágra hőseit...). Az
ötlet itt is jobb, mint a megvalósítás, ami
megint általános crommelyncki tulaj-
donság.

1929 végén mutatta be az Oeuvre Szín-
ház Carine ou la jeune fille folle de son âme
(Carine avagy a lelki bolond lány) című
darabját. Carine öt évig várt a zárdában,
amíg hozzámehetett szíve választottjához.
A nászéjszaka után azonban minden
felborul. Az egész hosszú egyfelvonásos
egy farsangi éjszakán játszódik, dominós,
álarcos, élveteg urak és hölgyek szaladgá-
lása közepett, és persze a végén a két ifjú
szerelmes meghal. A szöveg itt is a
prózaverset súrolja.

Újra az őrült féltékenység

Ezután következett a Chaud el froid ou l'idée
de Monsieur Dom (Forrón és hidegen avagy
Dom nagyságos úr eszméje), amelyet a
párizsi Comédie des Champs-Elysées
1934. november 24-én mutatott be, s egy
hónapig tartott műsoron. 194o vé-


