
Ez az egyház nevű páratlan kőzösség elveszíti jelentőségét, ha nem egyetemes, ökumenikus,
katolikus, ha nem képes hordozni az egészemberközösség kínját és reményét. Nem a kiváltságo
soknak, vagy a hit elitjének fenntartott helyez, hanem' nyitott mindannyiunknak, a föld
szegényeinek.

Az egyház ma történetének egyik nagy kihívása előtt áll: Eléggé tudatában van-e, hogy az
egyetemes közösség és barátság kovászának szerepét játszhatja az emberiség nagy családjában?
Hogy ez a kovász áthassa az embereket, annak egyetlen előfeltétele, hogya keresztények kien
gesztelődése ne várasson magára tovább. Máskülönben hogyan utalhatnának a ki nem engeszte
lődöttek a szeretet Istenére, és hogyan eszméltethetnék embertársaikat saját életükkel Istenre?"

"A katolikus egyház mindenekelőtt az eucharisztia egyháza - folytatja Schutz. - De van egy
másik sajátos adománya is: képes volt kiválasztani embereket, hogy bűnbocsánatot vigyenek,
feloldozzá]; a földön azt, ami nyomban feloldozást kap az Országban is, leemeljék az embe
rek válláról túl nehéz terhüket, eltöröljék a múltat, akár az előző pillanatokat is. A gyónásban
megadatik, hogy a lehető legközvetlenebbül kifejezhessük, ami lelkiismeretünket nyomja.

Egyesekmanapság azt hitték, úgy vesszük el az ember bűntudatát, hogy bagatellizáljuk, vagy
éppen tagadjuk a bűnt. De meg kell állapítanunk: az ilyen magatartás egyáltalán nem ment meg
a bűntudattól, inkább átjárja vele az egész embert, olyannyira, hogy eltörülhetetlenné, sőt kitép
hetetlenné válik. A gyónás - bármilyen ügyetlen legyen is - lényegesalkalom az evangélium friss
erejének új megtapasztalására, az újjászületésre.

Ami a protestáns egyházakat illeti, az ő sajátos adományuk mindenekelőttaz, hogy az ige egy
házai. A katolikus egyház is mindig kereste a Szentírásban az isteni élet forrását. De elismerik-e
a katolikusok, hogy a protestantizmus legjobb tulajdonsága az volt, hogy fölfedezték Isten igéjé
nek megragadó befolyását a személyeséletre? Mindig arról van szó, hogy Istennek ezt az igéjét
- nem elszigetelten véve, hanem az Írás egészébe helyezve - azonnal átvigyük a gyakorlatba."

PALETA ÉVA

Források: Roger Schutz: Az egység sodrában (Max Hueber Verlag, 'München, 1967)- Roger Schutz: Az egyháznak nevezett párat/an kőzós
ség (Szolgálat, 47. sz.). Feles el Saisen (1971. április, 254. sz.) - Roger Schutz: Élonnement d'un amour (in Szolgálat 1980. Kisboldogasszony,
47. sz.).
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Nyíregyházi bemutatók
Nyíregyháza színházi hagyományai a múlt század
első harmadáig nyúlnak vissza. Vándortársulatok
játszottak napokig, olykor hetekig a városban, al
kalmi játszóhelyeken. Később nyári színkör mű

ködött, végül I 894-ben felépült a színház Alpár Ig
nác tervei szerint. Épülete így volt a városnak, de
önálló színtársulata nem, s az egy-kéthónapos sze
zon nemigen elégítette ki a színházkedvelő közön
séget.

A színi kerületi beosztás alapján Nyíregyháza'
időszakos "állomás"lett, ám sajátos arculatát nem
mutathatta meg, hiszen az itt szereplő társulatok
már kész rnűsorral jöttek, a színészek nem otthon
ra, csak átmeneti szállásra leltek a városban. Az el
múlt évtizedekben a debreceni színház tájelőadásaí

elégítették ki - úgy-ahogy - a nyíregyházi színházi
igényeket.
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A felújitott, korszerűen berendezett és felszerelt
épületben .1981 őszén indult meg az igazi színházi
élet. Nyíregyháza saját társulatot kapott, önálló
műsortervet készíthetett, figyelembe véve a helyi
lehetőségeket és a közönség érdeklődését, összeté
telét. Kilenc évtizedes várakozás után végre szín
háza van Nyíregyházának. Az a néhány hónap,
amely a szinház megnyitása óta eltelt, bizonyítja,
hogy a társulat tagjai otthonuknak érzik és vallják
a várost, s személyes ügyüknek a színházat; a vá
ros pedig gyermekeivé, polgáraivá fogadta a színé
szeket, kedvelik, szeretik őket.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: CSONGOR ÉS
TÜNDE. Mintha reneszánszát élné e nemzeti kin
csünk. Hazai és külhoni magyar szinházak rendre
rnűsorukra tüzik, felújítják, rendezői és szeenikai
ötletekkel frissítik fel e klasszikus, tehát eszmeisé
gét tekintve mindmáig aktuális költői remekmű

vet. ,
A Csongor és Tünde előadásával ünnepelte meg

nyitásának 125. évfordulóját a budapesti Nemzeti



Szinház, szinházalapitásának másfél évszázados
ünnepét Mískolc és színházépületének centenáriu
mát Székesfehérvár; de sorolhatnánk még a nagy
váradi, a marosvásárhelyi, a kassai bemutatókat
is.

A Csongor és Tünde színpadra állítása száz éve,
a Paulay Ede-féle első bemutató óta nagy feladat
elé állítja a rendezőt. A látvány és a tartalom, a föl
döntúli lebegés és a reális földi élet, a szép és a rút,
a jó és a gonosz, a komikum és a tragikum egyen
súlya, a megfelelő mérték alkalmazása erős próbá
ra teszi a legrutinosabbakat is, Bozoky István, a
szinház igazgató-rendezője nemcsak társulata ere
jével és képességeivel volt tisztában, hanem közön
ségének óhajával és magatartásával is, Ezért a
Csongor és Tündé-t -.:. noha tündérjáték, mégis reá
lisan, életszerüen, a mai néző számára is élvezhető

en állította színpadra.
A színtér ~ Baráth András tervezésében - egy

módos szabolcsi gazda almáskertje, faragott fa di
szítménnyel körüldúco!va a teljes szinpadnyilást,
mintegy a ház bejáratát imitálva. Bozóky felbon
totta a tündérmesét, és keretjátékba illesztette. Egy
sokszoknyás szabolcsi gazdalány és egy csizmás
parasztfiú - Závory Andrea és Beratin Gábor - a
színpad két oldalán magyarázatképp elmondják a
darab azon szakaszait, amelyek egyébként Cson
gor vagy Tünde ajkáról hangzanának el, de azok
elbeszélő jellege túlságosan hosszúra nyújtaná az
- elsősorban a fiatal nézőközönségnek szánt - elő

adást.
Jómagam az ötvenegynéhányadik előadáson

voltam jelen. amikor a szabolcsi tanulóifjúság töl
tötte meg a nézőteret. Nekik szólt az előadás?

Mindnyájunknak, nekik is. A Csongor és Tünde
150 éve mint írott és 100 éve mint játszott darab,
"magas kora" ellenére is fiatal. Fiatal, mert fiata
lokról szól, s bár a boldogságkeresés végigkíséri ai
embert egész életén, a szerelmi boldogság még
iscsak az ifjúság előjoga.

Ezen a sokadik estén a szinházat teljesen meg
töltő ifjúság a darab szituációinak megfelelően fo
gadta az előadást. Érdeklődéssel figyelték Csongor
küzdelmét, csendben hallgatták a három vándor
elmélkedését, s fel-felcsattant a nevetés Balga és Il
ma, s még inkább a három ördögfi tréfáin.

Milyenek voltak a szereplők? Balga és Ilma, azaz
Lakatos István és Szabo Tünde annyi humorral,
közvetlenséggel, életteljesen alakították a fiatal
párt, mintha valóban egy szabolcsi faluból téved
tek volna a szinpadra. Hanghordozásuk, mozgá
suk, gesztusaik, arcjátékuk pontosan fedte a sze
repről formált elképzeléseket.

A három ördögfi három csintalan, bővérű ka
masz; csínytevéseikben az ifjú nézők egy része bi
zonyára önmagára ismert. Nincsenek ördögnek
maszkírozva; tépett 'ruhákban kócos sihederek, te-

li jókedvvel, életigenléssel. Megformálóik: Szűcs

Sándor, Kiss T. István és Balogh Judit. S hogy meny
nyire egy szabolcsi falu almáskertjében járunk, bi
zonyítja, hogy Mirigynem volt sem öreg, sem rút.
Feketekendős asszony, irigy, kárörvendő, önző,

amilyen - sajnos - még ma is jócskán akad. Az ál
talam látott előadáson Jancsó Sarolta játszotta a
megbetegedett Petényi Irma helyett. Ugyanígy,
mindössze fél éjszakai szereptanulással, minden
próba nélkül vette át Ledér szerepét Horineczky
Erika a váratlanul megbetegedett Muszte Annától.
'Nemcsak megmentette az előadást, hanem hibát
lan és szép szövegmondásával, átélt játékával meg
érdemelt sikert is aratott.

Fábián Józsefa Kalmár, Timár Zoltán a Fejede
lem rövid, de jelentős szerepében vonta magára a
figyelmet. Ki kell emelni a Tudóst ugyancsak be
ugróként játszó Kovács Gyula szereplését. Neki
több ideje volt felkészülni, a második monológ el
mondásában különösen remekelt. Maszkja takarta
fiatalságát, mozgását is lelassította, zengő hangja
és tiszta artikulációja egy pályája zenitjén álló szi
nész benyomását keltette. Ö kapta az első nyiltszi
ni tapsot.

A végére hagy tuk a címszereplőket. Csongor:
Vitai András, Tünde: Hartmann Teréz. Megjelené
sük a süldő lányok és a pubertás korú fiúk szívét
valószínűleg megdobogtatta, játékuk azonban tá
vol állt a realitást igénylő rendezői koncepciótól és
az ifjú közönségtől. Csongor száraznak tünt, nem
tudta elhitetni lángoló szerelmét Tünde iránt.
Mintha több lett volna benne a kétely az áhított cél
elérése tekintetében. Olykor csaknem hamleti töp
rengés lett úrrá rajta. Tünde lelkesebb. A szöveg
szerint ő a szerelmesebb: meglátta Csongort és
nyomban beleszeretett. Hangja, gesztusa, mozdu
latai is a tündérlányra vallottak.

Pompás rendezői ötlet volt a változásokat népi
táncokkal kitölteni. Ebben a Bessenyei György
Tanárképző Főiskola tánckara jeleskedett, miköz
ben a díszleteket és a kellékeket is ki-behordták.
Rossa László magyaros hangvételű kísérőzenéje,

Vince Béla ötletesjelmezei és Vásárhelyi László ko
reográfiája tették emlékezetessé az előadást.

MÓRICZ ZSIGMOND: ÚRI MURI. Móricz
Zsigmond megírta a regényt, megírta a drámát két
változatban is. Az 1928-as vígszínházi bemutató
megnyugtatóan végződött: Zséllyei Balogh Ábelné
született Rhédey Zsuzsika kiüti sógora kezéből a
pisztolyt, az öngyilkosságot meghiúsítja. A színlap
ezt az előadást vígjátéknak jelzi. 1948·ban a Nem
zeti Színházban már színjáttékként tűntetik fel, ki
marad a darabból Rhédey Zsuzsika, akit az író
csak Varsányi Irén, a Vígszínház vitathatatlanul
legnagyobb művésznője számára írt a darabba,
mert Rhédey Esztert, a női főszerepet felesége, Si-
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monyi Mária játszotta. 1948-ban a regényhez hű,

eredeti változatot adták elő: a darab végén eldör
dűl a pisztoly, amely pontot tesz Szakhmáry Zol
tán életére.

A darabnak van tehát két változata, de a nyír
egyházi rendező, Nagy András Lász/ó a harmadi
kat választotta: maga állította színpadra Móricz
regényét. A színlap szerint: Je/enetek Móricz Zsig
mond regényébő/. Valójában nem is jelenetek, in
kább a regény illusztrációja, hangsúllyal a darab
eimére, a mulatozásra, amely tulajdonképpen
megszakításnélkül folyik mind a három felvonás
ban: a Sárga Rózsához címezett vendéglőben,

Csörgheő Csuli tanyáján, végül Szakhmáry Zoltán
tanyának nevezett kiskastélyában. Micsoda kü
lönbség van it két "tanya" között: a Csulié fészer,
elhanyagolt, piszkos, Zoltáné pedig selyemtapétás
hálószobájú, oszlopos tornácon nyugvó terasszal,
medencével ékes kastély. Baráth András színpad
képzése jól kihasználja a lehetőségeket, tág teret ad
a mozgásnak, s a két oldalt elhelyezett, inkább
csak jelzett szobarészlet (baloldalt a hálószoba,
jobb oldalt Lefkovics szobája) a kellő időben meg
világítva kapcsolódik a játékba.

A regény illusztrációjáról szóltunk, mert valódi
drámai ütközés, forró, sistergő összecsapás, tragi
kus ellentét nem mutatkozik itt, talán csak az Esz
terrel való szóváltásos jelenet utal rá. Szakhmáry
egykori újító törekvéseiből, lendületéből semmit
sem érzünk, s az őt megszemélyesítő Bárány Fri
gyes sem éreztet ilyesmit. Amikor Szakhmáry a
színre lép, már feladta a harcot, elfeledte megnyerő

szándékait, passzívan viseli sorsát, már csak erköl
csi romjait látjuk. Mi készteti az öngyilkosságra?
Felesége rájött, hogy megcsalta? Szeretője az első

szóra elhagyta? Vagy adósságait nem tudta ki
egyenliteni? Talán ez is, az is? Lehet, de ennek ki
fejlődését nem látjuk, minderről csak utólag érte
sülünk: Zoltán egykori fényes terveiről a feleségé
vel való szóváltásból, adósságairól a Lefkoviccsal
folyó tárgyalásaiból. Lefkovics szerepét Lengye/
István játszotta a beteg Holl István helyett, s ritkán
láttunk ennél átgondoltabb, jellemzőbb kabinet
alakítást. Rhédey Esztert Jancsó Saro/ta játszotta.
Elhittük neki a büszke nemesasszonyt, az urát sze
rető és féltő, a csak egyetlen férfit ismerő, szigorú
an nevelt, az orgiába fulladó mulatozást megvető
anyát és feleséget. Csupán a számonkérés indulatá
ban erőltetett, erős hangja kevésbé illett elegáns és
előkelő magatartásához. Megjelenése illúziót kel
tően meggyőző.

Rozikát selyemingben, ágyban ismerjük meg,
mintha nem is - Lekenczey biztatására - a tanyá
ról indulna a fővárosba, hanem onnan már vissza
is tért volna. Nem értjük, nem is érzékeljük, mi
ként vált ez az egyszerű parasztlány selyeminges
szeretővé. Azt a szerepet, amelyet az átdolgozó-
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rendező szánt neki, igen jól formálta meg. De hogy
a figurát egy percre sem tudta elfogadtatni, az nem
a Rozikát alakító Horineczky Erika hibája.
Csörgheő Csulit vendégként Gerbár Tibor jelení

tette meg. Az urbánus jellegű Szakhmáryval szem
ben egy paraszt nábobot alakított, a mesterségbeli
tudás minden fortélyával. Olykor - különösen a
borbély-jelenetben - feleslegesen a bohózat, illetve
a népszínmű irányába terelte az előadást. Ugyanez
vonatkozik a pénzüket váró parasztokra, az egyéb
ként igen mulatságos Varsa Mátyás-Lakatos Ist
ván-Beratin Gábor triójára is.

Zséllyei Balogh Ábel - Györgyfa/vay Péter állí
totta színpalIra - ebben a drámában gyakorlatilag
nem jutott szerephez. Lekenczey Mukit Barbinek
Péter vezető szereppé növesztette, s ami kezdemé
nyezés, életerő hiányzott Szakhmáryból, az megta
lálható volt Lekenczeyben. Muri ide, muri oda:
éppen a mulatós jelenetek vontatottak, de tapasz
taltunk néhány lehangoló dramaturgiai melléfo
gást is: amikor például az első felvonás vendéglő

jelenetében Csuli és Zséllyei Balogh behivják
Szakhmáryt, ők elhagyják a vendéglőt, magára
hagyva Szakhmáryt. A rendező nem tudta más
ként a színre léptetni? Furcsa volt az is, ahogy Ro
zika a kivilágított szinpadon átszaladt az ágyig és a
takaró alá bújt. Az iró ágyjelenetet sosem vitt vol
na szinpadra, amint a zárókép izléstelenségét is ki
fogásolta volna, am ikor a falusi "édes élet" csúcs
pontjaként a mulató paraszt nábobok egy mezte
len lányt táncolnak körül és emelnek magasba.

Nem hisszük, hogy Móricz Zsigmond örülne re
génye ilyetén dramatizálásának.

TAMÁSI ÁRON: BÚBOS VITU. A székely me
semondó és a szabolcsi költő, Ratkó József szeren
esés találkozásából született ez az ízig-vérig népi
mesejáték, annak minden ismérvével. a jó.jutalmá
val és a gonosz bűnhődésével. Már a színpadkép is
mesebeli - Dóra Gábor tervezése -: tornyos-bás
tyás várkastély az egyik oldalon, zsúpfedeles pa
rasztkunyhók a másikon, s középen a fejedelmi
udvar, a játéktér.

A szinészek látható és érezhető jókedvvel mó
káznak, együtt játszanak a gyermeknézőkkel. Itt
megengedett, sőt kivánatos a "kijátszás" a szin
padról, a gyermekek szavazata alapján a jó jutal
mazása és a gonosz megbüntetése. A legrokon
szenvesebb a címszereplő, Horváth István. aki re
mek megjelenésével, népi viseletével igazi mesehős
ként lép elénk. Amíg a király, illetve nagyon talá
lóan, a "kiskirály", Györgyfa/vay Péter inkább ko
mikus, mint fenséges megjelenítésében, dölyfösen
sétál és parancsolgat udvarában, a királykisasz
szony, Lórika - Vennes Emmy - a szépszál székely
legény kedvét keresi. Bájos szinpadi jelenség, mél
tó Búbos vitéz szerelmére. Az előadás legrnozgéko-



nyabb figurái: Bog, sáfár akiskirálynál - Stettner
Ottó alakítja -, amolyan udvari hoppmester, to
vábbá a két pandúr, Hamót és Hemót, azaz Ko
vács Gyula és Varsa Mátyás. Lengyel István az öreg
Búbos szerepében a székely falvak régi rnesemon
dóit keltette életre, végtelenü! egyszerű, szívhez
szóló és tiszta artikulációval előadott meséjével.

Egetverő erdei fejedelem természetesen törpe,
kedves ellentétéül nevének. Erdei manó maszkja
ban' a természetes jóság és igazság megtestesítője.
Berki Antalnak nem sok lehetősége volt szinészi
alakításra, de megtette, ami tőle telt. Külön kell
megemlítenünk az emberi nyelven beszélő és em
beri érzésekkel felruházott - Medve, Róka, Mókus

IRODALOM

Lágerek népe
Habent sua fata libelli ... - a könyveknek is megvan
a maguk sorsa. Örkény István Emlékezők clmű

portrésorozata 1946-ban jelent meg, a Jövendő

Könyvtár sorozat első köteteként. A cime: Amig
idejutottunk - Magyarok emlékeznek szovjet hadi
fogságban. A. szerző nem tudhatott a cimváltozta
tásról - léven még maga is hadifogoly . . . Egy évre
rá látott napvilágot a Lágerek népe cimű szociográ
fia .. előbb azonban folytatásokban jelent meg az Új
Magyarország hasábjain , heves vitát váltva ki az 01
vasók körében. A könyvalakban megjelent mű nem
tartalmazta a teljes szöveget - ahogy az Időrendben

cimű sorozat Arcképek, korképek kötete sem.
A jelen kiadás, Örkény özvegye. Radnóti Zsuzsa

értő szerkesztésében, az eredeti szöveget állítja visz
sza. s a Lágerek népe és az Emlékezők mellé né
hány fontos dokumentumot és önvallomás t is csatol.
A dokumentumok a mű korabeli fogadtatásának
légkörét érzékeltetik, az önvallomások keletkezési
körülményeit, belső indítékrendszerét s problemati
kájának továbbgyűrűzésétvilágítják meg..

Örkény István hadifogolytáborban írt szociográ
fiá ja tehát csak 1981-benjutott el az olvasóhoz csor
bítatlan szoveggel. S ez nem véletlen - hiszen Ör
kény műve is abba a sorba illeszkedik, amely a xx.
századi magyar torténelem sorsfordító korszakát: a
második világháború eseményeit helyezi a korábbi
nál tárgyilagosabb megvilágitásba, s a történeti
igazság mélyebb, sskrétűbb feltárását célozza.
Nemcsak a történész és a literátor. hanem a széle
sebb olvasóközönség is igényli az események újraér
tékelését : a memoárok, a korabeli szemtanúk és
résztvevők írásai az elmúlt évek sikerkönyvei vol
tak.

Örkény is szemtanúként, az események közvetlen

és Nyúl- Palotai István, Barsy Géza, Ittes József és
Szeli Ildikó - állatfigurákat, akik az erdei fejede
lem parancsára hadsereget szerveznek és legyőzik

Hujki kiskirály ármánykodó udvari népét. Szivde
ritő volt Fekete Györgyi (Harangvirág), s meg kell
dicsérnünk a maszkokat és a jelmezeket - Pilinyi
Márta jelmeztervező és Kun György maszkmester
munkái -, amelyek egyrészt a mesék birodalmát
idézik meg, másrészt a székely népviseletet mutat
ják be. Tomasovszky Pál zenéjét és zenei összeállí
tását a rendező, Balázs Ádám kitűnően alkalmazta
ehhez a felnőtteknek is szórakozást nyújtó, szép és
tanulságos mesejátékhoz.
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részeseként és kránikásaként jelentkezett annak
idején, hogy hírt adjon sorsáról- több százezer társa
nevében. "Nem lesz kiinnyű dolga annak a kutatá
nak, aki egyszer tiszta képet akar arról, miképpen
éltek, gondolkoztak és változtak a változó idővel a
Szovjetunióban élt magyar foglyok" - írta elöljáró
ban, elvetve a szociografikus teljesség igényét. Erre
nem volt, nem is lehetett mádja a tábori viszonyok
között.

A Lágerek népe mégsem marad az esetlegesség és
az egyediség határain belül. A szerző hangvétele
szubjektiv, de mindig az események, tények tárgyi
lagos feldolgozására. csoportosítására törekszik,
Mindvégig a háttérbe húzódik, megelégszik a króni·
kás személytelen szerepével. Úgy szólal meg, mint a
közösség képviselője: egy a sok százezer közül. Mű
vének hitelességét nem az adatok pontosságán, tel
jességén vagy hiányosságain mérhetjűk, hanem az
emberi tényező. a hadifogoly-pszichológia, a lélekál
lapotok rajzának pontosságán és teljességén. A Lá
gerek népe ezért fontos kordokumentum, ezért járul
hozzá - ma is - a múlt jobb megismeréséhez.

Az Örkény által tematikusan leírt fejlődési folya
mat, mely az "ősállapottól" vezet a rendezettségig,
az amoralitástól amorálig - voltaképp egy új civili
záció születéséről szól, amely fejlődési fokaiban
megismétli az egész emberi civilizáció történetét. Az
"ősállapot" törvénye egyszerű: életben kell marad
ni, bármi áron. Az író maga is az emberiség történeti
őskorához hasonlítja ezt az állapotot, amelyből,

mint .csillagomlásból apránként egy új rend bonta
kozik ki, egy mikrokozmosz törvényei, egy új világ.
Igaz, hogy ez a világ zsúfolt és szűk ,földje és égbolt
ja tenyérnyi, de mégis állandó és mégis fejlődő, azaz
hasonló ahhoz, amilyen a régi, az igazi volt. Élni le
het benne."

Errőlaz életről beszél a Lágerek népe, derűs, ko
moly vagy tragikus epizódokat sorolva. Rendhagyó
mű - elsősorban keletkezési körülményei és sajátos
műfaja okán. Nem kiforrott, nem tökéletes munka,
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