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A két évforduló: idén Krú- ; 
dy, jövőre Móricz tisztelet- 
teljes rendezői gesztust szült: 
megemlékezni jeles íróinkról 
egy-egy elfelejtett színpadi 
játékukkal. Egy-egy tanme
sével, tételillusztrációval, di
daktikus játékkal. A Krú- 
dyé ilyesféleképpen hangoz
hat: Asszony, rye higgy a
világjáró katona szerelmé
nek, mert este jön és reggel 
odébb áll; Férfi ne hidd, 
hogy a pénz boldogabbá te
het, mint a nő. Móricz tétele 
vaskosabb és egyszerűbb: 
A ki elhanyagolja a feleségét, 
megérdemli a szarvakat!

Az előbbi m űvet körbelen
gi Krúdy nyelvezetének szép
séges varázsa, felvillan em
lékezetünkben . az író örök
ké bolyongó, örökké szomo
rú és bölcs hőse: Szindbád,
aki besétál a  kisvárosok szi
varfüstös kávéházaiba, üldö
gél a dohányszínű függönyök 
előtt, s álmodozik elm últ ta
vaszokról és elmúlt nőkről és 
a pénztároskisasszony nyak- 
szirtre göndörödő hajtincsé
ről. Aki mindig vágyakozik 
a szerelemre és mindig min
denkit megcsal, mert szá

m ára külön-külön mindenki 
kevés. S ennél többet alig 
mondhatunk a játékról. Ezt 
is m egszorításokkal, m ert a 
klasszikusan krúdys hangu
lat csak akkor támad föl a 
színpadon, am ikor megszó
lalt a zene, am ikor az amúgy 
teljesen fölösleges vetített 
diaképek krikszkrakszjai alól 
pillanatokra előtűntek a dísz
letek és jelm ezek dohánybar
nái és avarsárgái (Körösi 
Sándor és Greguss Ildikó  is
mét kitűnő m unkája), s elő
hívta Dzsupin Ibolya Anná
jának néhány mozdulata, 
libbenése. A  pantomimbe
tét, bárm iyen ötletes is, nem 
pótolta, am it Csikós Sándor 
nem tudott beleépíteni a 
Zsoldoskatona figurájába: 
az örök bolyongó jellemvoná-. 
sait, a  nyers, céltudatos fér
fiönzés színei mellé. Bán- 
györgyi Károly  kereskedője 
is inkább vo lt patetikus, mint 
bármi egyéb.

A  Sátán, Móricz egyfelvo- 
násosa valóban vázlat, aho
gyan a két darab rendezője, 
Rencz. Antal írja. Vázlat,

am elyet játékkal kellett ki
bástyázni és némi játékos 
borzongással beborítani. 
M indkettő sikerült, s ebben 
most is jelentős része van a 
főszerepet játszó Dzsupin 
Ibolyának. A z ő szereplése 
egyébként a színészi átalaku
lóképesség szép példája is: 
kardos m enyecskéje percek
kel korábban még pille
könnyű álmodozó A nna volt. 
S most jó  volt az együttes já 
ték is. Jók, karakterisztiku
sak a hoppon maradt szerető
jelöltek: a pap (Kiss Lász
ló), a kántor (Sz. Kovács 
Gyula), a káplán (Somló 
Gábor). Kifogástalanul a la
kított Véselyi Margit (Zsu- 
zsó) és Sárosdy Rezső (Em
ber).

Ami azonban a két produk
ció közös jellem zője: arra
nem alkalmasak, hogy egész 
estét betöltő színpadi játék
ká és komoly színházi él
ményforrássá váljanak. Az 
egyik inkább a szabad térre, 
a másik kam araszínpadra kí
vánkozna (s az utóbbi nem 
azonos a jelenlegi K am ara- 
színházzal).

Cs. Nagy Ibolya


