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Vajdasági vészjelek

Szabadkai és újvidéki előadások

Veszélyben van a határainkon túli magyar
színjátszás. A kijelentés sommás,
feloldani, indokolni kell.

Aligha szükséges bővebben magyaráz-
ni, milyen nagy szerepük van a határain-
kon túl működő magyar nyelvű színhá-
zaknak a kisebbségben élők anyanyelvé-
nek ápolásában, az anyanemzethez tarto-
zás tudatának fenntartásában, a kisebbségi
sorsközösség erősítésében, a többségi és a
kisebbségi kettős kultúra egyidejű és
harmonikus erősítésében stb. Ezt a
szerepet az egyes szomszéd országok ma-
gyar színházai soha nem tudták azonos
mértékben és módon betölteni. Fennma-
radásuk, működésük, elismertségük min-
dig ki volt szolgáltatva az adott ország
belpolitikai változásainak, a kisebbségi
helyzet pillanatnyi módosulásainak, a
külpolitikai hatásoknak s különösen a
hazánk és az illető szomszéd állam közöt-
ti kapcsolatok alakulásának. Éppen ezért
nem lehet egyformán értékelni az erdélyi,
a vajdasági vagy a komárom-kassai
színházak működését. Más volt a helyzet
Erdélyben, ahol az ötvenes évek elejétől
öt magyar színház (illetve tagozat) léte-
zett, s más a Vajdaságban, ahol 1945-től
csaknem húsz évig folyamatosan csak
Szabadkán volt magyar színház, s 1973-
tól bővült a színházi kínálat az Újvidéki
Színház létrejöttével, vagy Csehszlová-
kiában, ahol 1953-tól hosszú ideig szintén
csak egy színház létezett, a komáromi
Magyar Területi Színház, s 1969-től
játszik a kassai Thália Színpad is.

Mindazonáltal a különbözőségek mel-
lett számos azonosság is kimutatható e
színházak lehetőségei és tevékenysége
között. Mindenekelőtt az, hogy egyre ke-
vésbé képesek betölteni hivatásukat. En-
nek okai viszont megint csak eltérők.
Aligha kell részletezni, milyen iszonyú
helyzetbe kerültek az elmúlt években az
erdélyi színházak. S természetesen nem
csak a színházak, hanem a nemzetiségi
kultúra és művelődés minden területe.
Elég, ha a kisebbségi nyelvű oktatás el-
sorvasztására, a magyar és német nyelvű
rádió- és televíziós adás megszüntetésé-
re, a kisebbségi nyelvű könyvkiadás visz-
szaszorítására, a színházak beolvasztására
s egyebekre utalok. A falurombolás
méltán vált ki világszerte felháborodást
és tiltakozást, de a kisebbségi anyanyelvi
kultúra ellen már régóta tartó, átfogó és
tervszerű támadás semmivel sem kisebb
horderejű, mint a buldózerek rombolása.
Sőt hatásában még fenyegetőbb és tragi-
kusabb is. Sok szempontból tehát érthető,
hogy ebből a helyzetből kimenekül az
alkotó értelmiség, szabadabb érvényesü-
lést keresnek a művészek. De ez nem te-
szi könnyebbé az alapszituációt, köze-
lebbről a magyar nyelvű színjátszás sor-
sát.

A jugoszláviai és a csehszlovákiai ma-
gyar színházak esetében is fellelhetők a
nemzetiségi kultúra szerepének csökken-
tésére irányuló módszerek - bár összeha-
sonlíthatatlanul szerényebb mértékben,
mint Romániában. A magyar nyelvű ok-
tatás mindkét helyen számottevően visz-
szaszorul, s ennek következménye az
egyéb kulturális, művelődési területek
fokozatos elszegényedése is, ami ellen
természetesen az ott élő alkotók, értelmi-
ségiek a maguk módján és keretei között
igyekeznek tenni. A komáromi és kassai
színházaknál permanens a szakember-
hiány, mindenekelőtt a rendezőké. De a

társulatokon belül is vészes aránytalansá-
gok jöttek létre, mivel hiányzik a színész-
képzés, az alapító tagok, az idősebbek
egyre inkább kiöregszenek, nyugdíjba
mennek, középgenerációhoz tartozó szí-
nész alig van a társulatokban, s az egészen
fiatalok többnyire felkészületlenek, bár
tehetségesek. A művészi kvalitásában és
korösszetételében meglehetősen heterogén
társulatokkal is lehetne meg-felelő
színvonalú előadásokat létrehozni, ha
lennének rendezői a színháznak. De
nincsenek. Aki van, Horváth Lajos, az is -
különböző, társulaton belüli feszültségek
miatt - távozik. Olyan rendezőre len-ne
szükségük, aki elsősorban pedagógiai-
szakmai útmutatást tud adni, s persze nem
mellékesen művészi látásmóddal
rendelkezik, átütő erejű előadásokat képes
teremteni. Igaz, keresik az ilyen ren-
dezőket. Például a kassai társulattal most
egy évadon át Rencz Antal dolgozott,
akinek 'színészpedagógiai ambíciói is-
mertek, s az általa rendezett Ármány és
szerelem kétségtelenül magán viseli tár-
sulatfejlesztő igyekezetének nyomait. De
néhány hónapos munka során senki sem
tudja megváltoztatni egy társulat játék-
kultúráját, s bár az említett előadás szere-
peire típus szerint megfelelő karakterek
álltak rendelkezésre, a színészek többsége
hosszabb munka után sem valószínű, hogy
képes lenne a művészi megújulásra. Igy
egyértelműen csak az előadás világos,
következetes koncepcióját, az egyszerű-
ségre törekvő előadásmódot s a fiatalokat
alakítók (Bartollás Katalin és Dudás
Péter) játékának póztalanságát, termé-
szetességét dicsérhetem.

A Vajdaságban egészen sajátos helyzet
alakult ki. Ugyanis a szabadkai Népszín-
ház mint magyar színház, megszűnt.
1985-ben a színház vezetését Ljubiša
Ristić, a jugoszláviai színházi élet egyik
legismertebb fenegyereke, „újítója" és
felesége, Nada Kokotović táncos vette át.
Programnyilatkozatukban - amelyet eddigi
gyakorlatuk is igazolt - elvetették a
nemzeti színjátszás létjogosultságát, s
eszményképük egy nemzetek fölötti, in-
ternacionalista színház. Olyan színház,
amely mondandójában, de főleg formavi-
lágában mindenkihez szól, amely a világ
bármelyik pontján érthető, s amely a világ
bármely pontjáról vonzza a nézőket és a
közreműködőket egyaránt.

Ezzel a koncepcióval látott neki Ristić
az évenként megrendezett palicsi-sza-
badkai fesztiválok szervezésének, ame-
lyek során Shakespeare, Moliére, majd
jugoszláv szerzők darabjainak látványos,
de többnyire kellően végig nem gondolt,
formalista előadásait hozták létre. Köz-
ben a magyar társulat kényszerűen beol-
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vadt egy nemzetközi együttesbe, amely
persze alapvetően szerb nyelven játszik.
Minden évben születnek azért magyar
előadások is, operett-keresztmetszet pél-
dául, vagy olyan produkciók, mint a híres-
hírhedt Madách-kommentárok. De ezek az
előadások is többnyelvűek, akár-csak a
szerb nyelven megszólalók. Ristić szerint
Jugoszláviában ma már egyre inkább a
többnyelvűség érvényesül, az emberek
kevert nyelvet beszélnek, keverik például a
magyart és a szerbet. Ebből ki-indulva
előadásainak nyelvi világa - kis túlzással -
körülbelül így néz ki: - Excuse me, sagen
Sie mir, quelle heure est-il? - Nézzük csak,
šest. - Grazie! - Jobb eset-ben csak a
szerbhorvát és a magyar szövegek
keverednek, rosszabb esetben több nyelv
is. Ha pedig többé-kevésbé egynyelvű egy
előadás, akkora magyar és szerb
színészekből álló társulat egy meg-
határozhatatlan, torz magyar vagy szerb
nyelven szólal meg - természetesen a ma-
gyar nyelvű a sokkal jobban torzított -,
mivel a szerb anyanyelvű színész is ma-
gyarul kénytelen beszélni, azaz betanult
mondatokat felmondani a magyar nyelvű
előadásban, s fordítva, a magyar színész
szerbül a szerb nyelvű produkcióban.

S eddig csupán a nyelvi problémákról
szóltam; a ristići színház egyéb vonatko-
zásairól - a gondolati felületességről, a
szenzációhajhászásról, a formalizmusról -,
valamint a jugoszláviai sajtóban gyakran
szellőztetett gazdasági problémákról nem.

A szabadkai Népszínház művészi sajá-
tosságait három előadáson is megtapasz-
talhattam. Ezek közül kettő Nada Koko-
tović koreodrámája, egy pedig Csizmadia
Tibor rendezése. Már maga a műfaji
megjelölés - koreodráma - is blöff. Hiszen
az Esterházy Péter Kis Magyar Por-
nográfiájából készített szószínházi adap-
táció ugyanúgy ezt a jelölést hordozza,
mint az Anita Berber című, több helyszí-
nen játszódó s e főrészben egyértelműen
táncszámokat bemutató látványosság. A
kettő között semmiféle műfaji rokonság
nincs. De gondolati-művészi azonosság
sem. A két Kokotović-produkciót
Szegeden a szabadkaiak vendégszereplé-
sén láttam, így beszámolóm - különösen az
Anita Berber esetében - a helyi adottságok
figyelembevételével olvasandó.

Esterházy gondolkodásmódja, minden
műve egyszerre nagyon magyar és nagyon
közép-európai ihletésű. Ezért úgy
vélhetnénk, hogy mindaz, ami például a
Kis Magyar Pornográfiában is benne van,
bizonyos áttételekkel e térség más tájain is
érthető, közös élmény. E véleményem-ben
biztos vagyok, még akkor is, ha a sza-
badkaiak előadása ennek pontosan az el

lenkezőjéről győzött meg. Kokotovićnak
csupán ürügy, kiindulási pont volt a mű,
hogy a maga elképzelései szerint fel-
idézze a magyarság történetét 1914-től
1956-ig. Ehhez természetesen joga van,
ha a művészi eredmény igazolja a vállal-
kozását. De nem igazolja. Ami létező leg-
rosszabb történhet egy színházban: fel-
tartóztathatatlanul a méla unalom kerí-
tette hatalmába a szegedi vendégjáték
felajzott kíváncsiságú, jórészt szakmai és
fiatal közönségét.

Az előadás alapjául szolgáló Esterházy-
mű önmagában is mozaikos, látszólag
széteső szerkezetű. A kohéziós erő az írói
szemléletmód. A szövegkönyv, mely a
műsorfüzet tanúsága szerint Mirko Go-
tesman, Sziveri János és Véget László
közreműködésével készült, nélkülözi ezt
az összetartó erőt. Ugyan megjelenik az
író: a színpad jobb elején egy asztalnál ül-
ve, borozgatva részleteket olvas fel a
könyvből, színfalhasogató kúlsődleges
eszközökkel alakítja a szerzőt Kovács
Frigyes, de lényege szerint nincs jelen Es-
terházy a produkcióban. A színpad köze-
pén egy szárazra vetett gálya terpeszke-
dik, a történelmi eseményeket felidéző
epizódok ebben a többszörösen hangsú-
lyozottan jelképes hajóban játszódnak.
Időnként átvonul a színen egy operettes-
magyar „jánykának" öltöztetett idősödő
hölgy, s lakodalmas rock stílusban malac
nótákat énekel - ellenpontozásul, ám
hogy mit kellene ellenpontoznia, az nem
derül ki. Az előadáson végig jelen van,
hol táncol, hol csak figyel egy fedetlen
keblű, csillogó jelmezbe öltöztetett nő,
aki - a bennfentesek szerint - a magyarok
szent madarát, a turult szimbolizálná. Az
epizódok egymásutánja, ritmustalan
összefűzése, a jelenetek önmagukon be-
lüli megoldatlansága, felszínessége szinte

érthetetlenné teszi az egész produkciót.
Bár - szintén a bennfentesek szerint -
számos megjelenő figura történelmi ala-
kokat formál, erre csak mellékelt szóró-
lapokon közölt széljegyzetekből lehetne
rájönni. A rendezőnő láthatóan csak a
technikai részletekkel törődött, a be-
vonulásokkal, a vetítésekkel - amelyek-
nek alig van közük az éppen folyó játék-
hoz -, a zsúfolt háttérdíszlet esztétikus
mozgatásával, de a színpadon sem a tör-
ténelem, sem a történelem eseményeinek
sodrában élő, szenvedő, meghurcolt em-
ber nem jelenik meg.

Valamivel kedvezőbb benyomásokat
kelt az Anita Berber. A XX. századi híres
kísérletező táncosnő életének motívuma-
iból épülő előadás az utcán kezdődik: egy
erőművész a láncait tépi, egy teltkarcsú,
loboncos hajú hölgy németül Tolnai Ottó-
verseket szavai, a színház mögül vörös
zászlóval berohan a térre az Anitát játszó
Almira Osmanović, őt lassú menetben
követi a többi szereplő. A nézők az
expozíció után bevonulnak a színház
földszinti előcsarnokába, ahol élőképsze-
rűen várják őket a szereplők, akiknek
többsége valós személyek, politikusok,
művészek alakját személyesíti meg. A ki-
kiáltó a hangszóróból hallható magyar
szöveg segítségével bemutatja a figurákat,
a színészek egy-egy mozgássorral jel-
lemzik alakjukat. Ezután hosszú séta kö-
vetkezik, keresztül-kasul járja a közönség
a színház folyosóit, lépcsőházait, emeleti
foyer-ját. Itt is, ott is egy-egy életkép
látható, amelyben a darab szereplői
jelennek meg, például Hitlert le-festik,
egy szerelmespár egymást tépi, két úr egy
asztalnál beszélget stb. Végre be-ülhetünk
a nézőtérre, s a színpadon a fő-szereplőnő
életének három epizódját a modern
balettnyelv különböző elemeit
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felhasználó táncokkal mutatják be. Az
egyes számokat elválasztó közjátékokban
elhangzó párbeszédek - akárcsak az
előcsarnokbeli jelenetben - különböző
nyelven hangzanak el, magyarul kérdez
valaki, erre szerbül hangzik el a válasz,
néhány indulatszót olaszul mondanak stb.
A produkció vége ismét az előcsarnokban
játszódik: Anita egy ágyban meghal. Egy
perc az egész. Taps.

Sziveri János - költő. Az Új Symposion
1983-as botrányos átalakítását meg-
előzően a folyóirat szerkesztője volt. Az
újjáalakult Népszínházban adott helyet
több más, akkor hallgatásra ítélt magyar
íróval együtt, Sziverinek is Ristić. Az író
első darabja A kis herceg motívumaiból
készült, címe Szelídítés volt, a második a
Jámbor koponyák, amelynek nemrég volt
a bemutatója Csizmadia Tibor ven-
dégrendezésében.

A darab egy házaspár mindennapos
életének néhány epizódját eleveníti fel,
egy olyan házaspárét, amelyben a nő a
férje kedvéért abbahagyja színművészeti
tanulmányait, és otthonülő feleségként cél
és perspektíva nélkül pergeti napjait, a
férfi pedig éli a kispolgári mentalitású
„értelmiségiek" sivár, pótcselekvésekkel
teli életét. A tizenhárom jelenetből álló
darabban a valódi és álomszerű epizódok
váltakoznak, az asszonyka képzeletében
lejátszódó rémálmok-rémtettek mintegy
kivetülései a mindennapok kicsinyes vá-
gyainak, veszekedéseinek stb. A szöveg
inkább poétikus, mint drámai, az alap-
helyzet meglehetősen banális, a cselek-
ménybonyolítás nemkülönben.

Csizmadia úgy érezte, ezt az írói anya-
got meg kell emelni, vagy inkább el kell
emelni a valóságtól. Ehhez egy formai öt-
letet az egész előadásra érvényes módon
kiteljesít. Az ötlet: A lovakat lelövik,
ugye? című film alaphelyzetének analógi-
ájára a darab szituációi, szövegei egy ver-
senytánc-bemutató közben jelennek meg,
hangzanak el. Az éppen színen lé-vők
keringőznek, tangóznak, csacsacsáz-nak,
foxtrottoznak, s közben enyelegnek,
veszekednek. Egy-egy percre megállnak,
néhány epizódtöredék - amely már vég-
képp nem illeszthető a táncokhoz - való-
ságos színpadi helyzetben játszódik. Az
ötletet konzekvensen végigviszi a rendező
- bár az egésznek a darabhoz semmi köze
sincs-, s a színészek becsülettel vég-
rehajtják a jobbára technikai instrukciókat,
figuraábrázolásról, drámai helyzetek
kidolgozásáról szó sincs. Ha más, régi
vagy újvidéki előadásokban nem láttam
volna Árok Ferencet, Bakota Árpádot,
Döbrei Dénest, Doró Emmát, Faragó
Editet, ebből a produkcióból aligha tud-
nám meg, milyen művészek. A színészek

egy részének szövegét ezúttal is alig érte-
ni, ehhez persze az is hozzájárul, hogy az
állandó zene is elnyomja a hangjukat, az
idegen ajkú Tanja Tasić magyar szövege
pedig egyenesen nevetséges. Az előadást
alig harmincan néztük végig, fizető néző
húsz sem volt.

A félreértések elkerülése végett: alap-
vetően nem Ristic-tyel és színházával van
bajom, sőt meggyőződésem, hogy szükség
van az olyan színházra, amely kitör a
megmerevedett struktúrák keretei közül,
amely próbálkozásaival, sikerült és nem
sikerült akcióival, újításaival felkavarja
egy művészeti ág állóvizét, amely provo-
kál, állásfoglalásra késztet, s ezáltal ré-
szese lehet egy tényleges, nem csupán fel-
színes megújulási folyamatnak - ott, ahol
más színház is van. Ahol csak egy van -
mint Szabadkán -, ott ennél sokkal diffe-
renciáltabb színházi gondolkodásra len-ne
szükség. Való igaz, a Népszínház magyar
társulata létének utolsó időszakában
kifáradóban volt, de ebben a helyzetben
nem lehet az a reális alternatíva, hogy a
gyengélkedő magyar színház helyett egy
erős szerb színház legyen, s különösen
nem lehet az, hogy egy szintén gyengél-
kedő, magát internacionalistának nevező,
valójában modernkedő színházat ál-
lítsanak szembe az előzővel.

Amikor megalakult az Újvidéki Szín-
ház, akkor a szabadkai Népszínházat in-
kább hagyományos stílusúnak lehetett
tekinteni, így érthető volt az alapítók azon
törekvése, hogy ők - ellensúlyként - a
magyar nyelvű avantgárd színházi tö-
rekvéseknek az apostolai lesznek. Mint
köztudott, a nagyon kicsi társulattal ren-
delkező együttesnek soha nem volt állan-
dó rendezője, s ez abból a meggondolás-
ból is fakadt, hogy a jugoszláviai modern
színházi irányzatokhoz úgy kapcsolódhat
legjobban, ha ezeknek az irányzatoknak
neves képviselői rendezik az ő előadásai-
kat is. Ennek sok előnye s még több hát-
ránya származott. Előny, hogy sokféle
rendezői stílussal, módszerrel ismerked-
hettek meg a színészek, s ettől - főleg
kezdetben - nagyfokú nyitottság jelle-
mezte a társulatot. Hátrány: az
együttesnek nem alakult ki jellegzetes
stílusa, saját arculata, az idegen nyelvű
rendezés óhatatlanul az árnyalatok, a
mélységek hiányához vezetett; a
jugoszláviai modern előadásokra amúgy is
jellemző formalizmus az újvidéki
produkciókban még inkább kiütközött, a
színészek mű-vészi fejlődése lelassult. S
ahogy világ-szerte, s kis késéssel
Jugoszláviában is fokozatosan kiürültek a
színpadi újítások, ez fokozottan kihatott a
magyar együttes munkájára is. S mint
ahogy ez törvény-szerű egy kis összezárt
közösség életé-

ben, a belső megosztottság is közrejátszott
és -játszik abban, hogy az Újvidéki
Színház egy idő óta egyre nehezebben ta-
lálja meg a helyét. A műsorkialakítás
esetleges, nem lehet felfedezni, sem egy
évadon belül, sem az egymást követő éva-
dokban a darabválasztás koncepcióját,
amihez persze az is hozzájárul, hogy az
elfoglalt és divatos rendezőkhöz való ra-
gaszkodás a darabválasztásban és a mű-
sorra tűzésben egyaránt súlyos kompro-
misszumokra vezet.

Különösen azután vált feltűnővé az Új-
vidéki Színház művészi munkájának elbi-
zonytalanodása, hogy létrejött Szabad-kán
a Ristić-féle színház. Ettől a pillanattól
kezdve ugyanis nem egy hagyományos és
egy avantgárd színháza volt a magyar
kisebbségnek, hanem mondjuk úgy,
másfél avantgárd-féle színháza. De pon-
tosabb úgy fogalmazni, hogy egy színháza
sincs, hiszen a leginkább magyarlakta te-
rületekre most egyik színház se nagyon jut
el, vagy ha igen, csupán alkalmilag.
Magától értetődőnek tűnne az, hogy az
Újvidéki Színház elkerülhetetlen meg-
újulása - egy kíméletlen és kritikus elem-
zés nyomán - bizonyos profilmódosítás
következtében születhetne meg. Sürgető
feladat lenne az avantgárd előzmények
hasznosításával a legnemesebb népszín-
házi hivatás felvállalása. Ehhez azonban
mindenekelőtt szemléletváltásra len-ne
szükség, s arra, hogy koncentrálják a
színészi erőket, a Szabadkán és Újvidéken
egyaránt csak részben kihasznált ki-tűnő
művészi energiákat, hogy megváltozott
karakterű, koncepciózus műsorpolitikát
alakítsanak ki, hogy ne csak hobby legyen
a színházcsinálás, hogy állandó, nagy
tekintélyű, pedagógiai érzékkel
rendelkező kitűnő művész-rendező álljon
a társulat élére stb. Olyan ember, mint
amilyen jó néhány évvel ezelőtt Ha-rag
György volt. Csak így lehetne elkerülni
azt, hogy sorozatban csupán közép-szerű
vagy annál alig magasabb színvonalú,
egy-egy mondat erejéig a mához szóló
produkciók szülessenek. Mint ahogy ez
mostanában tapasztalható.

Az Újvidéki Színház repertoárján lévő
előadások csaknem mindegyikét láttam:
Mrożek Mészárszékét, Goethe-D. Drašova
Clavigóját, Görgey Gábor Komám-
asszony, hol a stukker?-jét, Gobby Fehér
Gyula A hajóját és Örkény István Tóték-
ját.

A Mészárszék meglepő előadás, ugyanis
Luboslav Majera, a rendező el-vont térben
játszatja az eredetileg naturalista
környezetbe helyezett művet. igen erősen
megrövidítették a darabot. Az üres teret
fehér tüllök tagolják. Ebben a steril
közegben elsősorban a Művész és



az Élet ellentétét kibontó szövegek hang-
zanak el, emelkedetten, tragikusan szól-
nak a dramaturgiai átalakítás nyomán
monológokká tömörített dialógusok. Hi-
ányzik az előadásból a groteszk, inkább
fájdalmas szépség lengi be a színpadot. A
színészek jobbára szavalásra vannak
késztetve, ebben az elvont rendezői láto-
másban a figurák egyéni jelleme nemigen
bontakozhat ki.

A Beaumarchais emlékiratai alapján írt
Goethe-darab, a Clavigo a szlovák szerző
átdolgozása és Vladimir Milcsin rendezése
nyomán jelentős mértékben módosult.
Kevésbé jellemzi az előadást az eredeti
romanticizmusa, a figurák keményebbek,
célratörőbbek lettek. A címszereplő
határozatlansága, az érvényesülés és a
szerelem közötti dönteni nem tudása
egyértelműen törtető karrierizmussá vált.
A Clavigo életét barátian irányító Carlos
hidegen számító, feltörekvő, hatalomra
törő alak lett, s az elhagyott szerelmes lány
bátyja, Beaumarchais alteregója, nem a
becsület védelmezője, hanem Clavigóval
szembeszegülve egy rendszer ellen tör,
akár életét, sőt húga életét is feláldozva. A
darab és az elő-adás ilyetén felfogása
kétségtelen hordoz némi aktualitást, ám ez
édeskevés, ha csupán az "áthallás" szintjén
érvényesül, s nem az egész előadás
szellemiségéből következik. Ennek
elsősorban az az oka, hogy a többé-
kevésbé hibátlanul lebonyolított, bár a
rendkívül körülményes átdíszletezések
miatt igen vontatott elő-adásból hiányzik a
szöveg mögötti, mind-az. ami árnyalja a
figurák cselekedeteit, mélységet ad a
szövegeknek, a gesztusoknak,
összetettebbé teszi a romantikus mesét. A
színészek hol romantikus, hol mai
pózokban, kliséket ábrázolnak. Az előadás
egészére is a romantika és a maiság
heterogén keveredése jellemző.

A vajdasági magyar írók közül Gobby
Fehér Gyula több színművet is írt (drá-
máinak kötete Vallatás címmel nemrég
jelent meg a Fórum kiadó gondozásában),
a legújabb A hajó, melyet Soltis Lajos
állított színre. A háromrészes színmű
stilárisan nem egyenletes. A történet fő-
szereplője, egy negyvenéves vidéki bio-
lógiatanár kis kertjében egy nagy hajót
kezd építeni. Ez a hajóépítés kitölti egész
életét, bár a környezete bolondnak tartja,
hiszen közel s távol még egy kis patak
sincs, nemhogy egy akkora víz, amelyen
ez a tákolmány úszni tudna. A pap, a köz-
ségi elnök, a szomszéd, a család, a hajdani
szerelme, a falu orvosnője csak akkor
változtatja meg lesújtó véleményét róla,
amikor hosszan tartó országos eső miatt
egy új özönvíz veszélyétől rettegve fel

akarnak kapaszkodni Józsi hajójára. Az
eső elmúlik, a főhős elcsúszik a vizes
deszkákon, s elalél. Mindenki azt hiszi,
hogy meghalt. Amikor „feltámad", kép-
zeletbeli utazásra indulnak; mindenki a
maga vágyait, képzeletbeli úti célját vetíti
maga elé, a hullámok egyre magasabbra
csapnak, s kollektív jajkiáltás hallatszik:
Mi lesz velünk? Hová megyünk? Merre
tartunk? Mi lesz a sorsunk?

Ezúttal is kétségtelenül erős aktuális
kicsengése van - az utolsó mondatoknak.
Az egész azonban elvont példázat marad,
amely ráadásul az első két részben szigo-
rúan realista történet, míg a harmadik át-
csap valami szürreális álomvilágba. A da-
rabnak ezt a stiláris csapdáját a rendező
úgy igyekezett elkerülni, hogy az előadás
elején és a jelenetváltásokkor az álomvi-
lág stílusában játszatott betéteket kom-
ponált, amelyekben a szereplőket moz-
gató furcsa lények szinte előrevetítik az
elkövetkező epizódok történéseit. Soltis a
színpadra telepített játék- és nézőtér
stúdiószínházi intimitását figyelembe vé-
ve erőteljes, expresszív játékot diktál, ez-
által a szöveg terjengősségét, irodalmias-
ságát nem csak a húzásokkal, hanem a já-
tékmóddal is megpróbálta ellensúlyozni.
A villanásnyi jelenetekre szabdalt cselek-
mény így olyan zaklatottsággal telítődik,
amely azt a látszatot kelti, mintha a baná-
lis helyzetek és dialógusok határozott
mögöttes tartalommal is bírnának. A reá-
lis és szürreális rétegek azonban nem il-
leszkednek egymáshoz, még azáltal sem,
hogy a rendező és a főszerepet játszó
Bicskei István végig erőteljesen hangsú-
lyozza Józsi megváltó mivoltát is.

Magyarországi vendégrendező, Csiszár
Imre állította színpadra - műsortervi
változások következtében igen rövid elő-
készület után - a Komámasszony, hol a
stukker?-t. A rendező és a társulat nehe-
zen értett szót egymással. A színészek
nyilvánvalóan nem szoktak hozzá ahhoz a
munkatempóhoz és intenzitáshoz,
amelyet Csiszár diktált, s Csiszár sem tu-
dott mit kezdeni az Újvidéki Színház nem
éppen profi működésével. Emiatt megle-
hetősen felemás előadás született. A ha-
talomváltás, a hatalomért való küzdelem

fontos és aktuális mondandó lehetne ma
Jugoszláviában, ezért érthető a darabvá-
lasztás. De az előadásból éppen ez a mo-
mentum hiányzik. Csiszár egy szigetre
helyezte a darab helyszínét, azaz a be-
zártságról, a kulcsért folyó harcról szóló
cselekményt egy általános síkon ugyan
elszigetelt, de konkrétan mégis nyitott
térbe rakta. A látványvilág meglehetősen
zavaros: egy homokdomb tetején bőr ka-
rosszék áll, ebben ül az, akinél éppen a
stukker van, hátul egy ajtó látható, de fal
sehol, jobb oldalon egy pianínó és néhány
szék, mindenfelé kitömött madarak. A
zártság feloldása mellett a legnagyobb
probléma az, hogy a darab öt szereplője
között valódi tétre menő küzdelem folyik a
stukkerért, a hatalomért s azért, hogy e
hatalom birtokában megszerezzék az
áhított kulcsot. Itt azonban ilyen harc nem
folyik. Amikor - többnyire feltűnően
ügyetlenül - az egyik szereplő kezéből
kikerül a revolver, akkor sincs tülekedés,
marakodás a fegyver birtoklásáért, ha-
nem kimerevedik a kép, madárhang, si-
rálysivítás hallatszik, majd a szöveg sze-
rint éppen következő szereplő komótosan
felveszi a stukkert, és kezdődik egy újabb
forduló az egymást sakkban tartó
játszmában. Ez a megoldás nemcsak azért
kérdőjelezhető meg, mert ezáltal a
drámaiságát veszti el az előadás, hanem
azért is, mert a színészeket mechanikus
játékra készteti csak, mindig az a színész
van akcióban, akinél a fegyver van, a töb-
bi tétlenül üldögél.

Ezekben az előadásokban csupán fel-
villan a színészek tehetsége, csak részben
derül ki, hogy jó erőket képvisel a társu-
lat, hogy milyen örvendetes és mekkora
nyereség több éves szünet után ismét
színpadon látni Bicskei Istvánt, hogy még
a körvonalazatlanabb helyzetekben is
milyen erőteljes Soltis Lajos (bár A hajó

bemutatója után hivatalosan megvált a
társulattól, s ez a válsághelyzet egyik intő
jeleként is értelmezhető és értelmezen-
dő!), hogy milyen ígéretes tehetségű a
még főiskolás Simon Mihály, milyen új
színt hozott A hajóban, de a szabadkai
Sziveri-darabban is Faragó Edit, hogy
milyen megbízható Pásthy Mátyás, Ladik

Jelenet a Komámasszony, hol a stukker? újvidéki előadásából (Dormán László felvételei)



arcok és maszkok

Katalin, Venczel Valentin, Rövid Eleo-
nóra és a többiek.

Hogy valójában mire képesek ezek a
színészek, az a Tótékban derül ki igazán.
Az előadásról már közöltünk kritikát
(SZÍNHÁZ, 1987. november), de a pro-
dukció a hajdani bemutatóhoz képest je-
lentősen megváltozott, mivel az Őrnagyot
Derzsi János játssza vendégként. Ettől
egyszeriben még élőbbé váltak a Székely
Gábor által kristálytisztán megteremtett
kapcsolatok, s felfénylettek a színészi
teljesítmények, mindenekelőtt Soltis
Tótja, de Ladik Katalin és Rövid
Eleonóra Tótnéja, illetve Ágikája is.

Alighanem ritka szerencsés találkozás
jött létre az Örkény-dráma bemutatása-
kor. Ez az a darab, amely egyesíti magá-
ban a hagyományosat és az avantgárdot,
Székely az a rendező, aki kellő pedagó-
giai érzékkel, szigorral és következetes-
séggel képes, egy társulatból a maximu-
mot kihozni, s a részt vevő színészek me-
gint megérezhették: milyen az, ha anya-
nyelvükön kapnak instrukciót, ha nem-
csak egy forma kitöltőiként van rájuk
szükség, s ha közösséget összetartó erő
érződik egy rendezői magatartás mögött.

Nehéz Harag Györgyöket, Székely
Gáborokat találni idehaza is, hát még a
határainkon túli színházak tájékán. Még-
is végig kell gondolni itthon és a szom-
széd országok színházainál: ahogy a ma-
gyar kultúra egységes és oszthatatlan, úgy
a színházkultúra is az. Közös felelős-
ségünk, hogy mindenütt, ahol magyarul
beszélnek a színpadról, a lehetőségekhez
képest a legjobb előadások szülessenek. S
erre a határainkon túli színházakban még
inkább szükség lenne. Ezért az itthoni
rendezők, tervezők, színészek, társulatok
is többet tehetnének. Az alkalmi ven-
dégszereplések, vendégrendezések is so-
kat jelenthetnek, de még több haszna
lenne a színházak közötti rendszeres kap-
csolatoknak, annak, hogy magyarországi
előadások legyenek láthatók a Vajdaság
helységeiben is, vagy annak, hogy ha pél-
dául egy-egy magyarországi produkciót
meghívnak a BITEF-re, a Sterijára vagy
Prágába, Brnóba, akkor azok ne csak a
hivatalos programban szerepeljenek, ha-
nem - ha már úgyis ott vannak a társula-
tok - Szabadkán, Újvidéken, Komárom-
ban vagy Kassán s más magyarlakta tele-
pülésen is. Az igazi segítség a folyamatos
együttműködés lenne, az, ha a magyaror-
szági rendezők-tervezők rendszeresen
együtt tudnának dolgozni a kinti magyar
társulatokkal. Olyan segítségre lenne
szükség, amelyre például esély kínálkozik
a létesítendő kárpátaljai magyar szín-ház
esetében. Segítségre másutt is, amíg nem
késő!

BUDAI KATALIN

Nagybőgő - a Káin-bélyeg

Patrick Süskind monodrámája
a Pesti Színházban

Az ember szorongó, magányos, kapkodó,
szeretetéhes, reménykedő lény (meg még
ezerféle). Hogy milyen is, az meg-
mutatható tömegben, családban, szerve-
zetben, társadalmi hierarchiában, ám
minden kiderülhet róla úgy is, ahogyan
morzsákra vadászik a konyhájában. Az
emberarc leképezésére az előbbi variáció a
gyakoribb - az utóbbi a ritka. Színpadon
az egyiket drámának hívják, az utóbbit
monodrámának. Az előbbi az emberek
közti tér viszonyaira épül, az utóbbi a
tárgyakhoz és a közönséghez való fordu-
lás megteremtett szituációira. Itt az írói
magatartás még bonyolultabb, mint a
színpadi műformákban általában: el kell
fogadtatni azt az irreális helyzetet, hogy a
hős magában beszél. A drámaírónak ezt
hitelesítenie kell őrültséggel (lásd Gogol:
Egy őrült naplója), vagy vád- és védőbe-
szédszerű beszédhelyzettel (például Ko-
csis István Dózsa-drámája), vagy olyan
alkalommal, mikor valaki amúgy is egye-
dül szónokol (Csehov: A dohányzás ár-
talmasságáról).

Patrick Süskind, a most negyvenéves,
berobbanó üstökös, e rejtélyesen vissza-
húzódó, eddig kizárólag világszenzáció-
kat produkáló német prózaíró eleddig
egyetlen színpadi művében egyik ismert
utat sem választotta. Az ő hőse egy ne-
künk, nézőknek magyarázó férfi: muzsi-
kus, nagybőgős, „tuttista a harmadik
pultnál", egy német nagyváros középkorú
lakója. Míg az esti Rajna kincse-elő-
adásra, az ünnepi játékok nyitóestjére
készül délután fél öt és fél hét között (fél
nyolckor kezdenek), beszél nekünk a
nagybőgő helyéről, szerepéről a zene-
szerszámok családjában, a zeneirodalom
e hangszeren eljátszható műveiről, némi
szemléltetéssel is: egy TIT-előadás szín-
vonalán. Aztán beszél nekünk arról, aki a
vonót húzogatja ezeken az ormótlan, túl-
méretezett, nagy rezonanciájú, száztizen-
két decibel teljesítményű húrokon: apjá-
ról, anyjáról, önleleplező, öngúnnyal teli,
freudizált hangszerválasztásáról (bosszú
az apán, nemierőszak-tétel az anyán). S
míg az első részben a nagybőgő szak-
szerű bemutatása éppen nélkülözhetet-
lenségét bizonygatja, ugyanez a hangszer
a másodikban mint akadály, gát, az em-
beri érintkezések kerékkötője, az életku-
darc szimbóluma jelenik meg. Féltékeny

nőként zavarja meg a légyottot, autóban
csak vele lehet utazni, hidegben még a
kabátot is kölcsönveszi gazdájától. Jelen-
téktelen a zenekarban, rá nem hallgat,
nem figyel senki, huszadrangú kompo-
nisták szerepeltették csak szóló- vagy ka-
marahangszerként - az egyedüli Piszt-
rángötös, Schubert remeke kivételével.
Ő, a nagybőgő a gonosz, a kisszerű, az
önző, az irigy, a kurva: minden tehát,
amit gazdája a klasszikus pszichés hárítás
és fetisizálás szabályai szerint rávetít. Ró-
la beszél, de az azonosítást maga is elvég-
zi: „nagy a bodyja neki: nekem".

A tárgy - szinte meghosszabbítása egy
emberi végtagnak, egyszersmind munka-
eszköz s egy kvázi-művészlét biztosítéka,
kiválóan választatik meg ebben az ügyes,
profi módon előállított darabban. „Be-
szélj másról, s megmondom, ki vagy te" -
ez az alapképlet, amely százszázalékosan
beválik. A beszédhelyzet különlegességét
azért említettem, hogy visszatérhessek
hozzá ezen a ponton: a Süskind-dráma
pódiumon, kellékek nélkül, jelzésszerű
díszletben is előadható, akár próbahe-
lyiséget képzelve a szöveg környezetéül,
akár ismeretterjesztői előadótermet. Hi-
szen állandóak az ilyen, kifelé szóló uta-
lások: „mint önök is látják", „bemutatom
önöknek" stb.

A Pesti Színház rendkívül hatásos elő-
adásában a rendező Tordy Géza lelemé-
nye s az egyenértékű díszlet (Fehér Mik-
lós) és jelmez (Jánoskuti Márta) összjáté-
ka hozza létre azt a szintet, ahol a szöveg
feldúsul, s az egyébként eléggé banális le-
épülés-elszigetelődés-komplexus-sztori
megemelkedik.

Darvas Iván, a mindenképp abszolút
főszereplő nyilatkozta, hogy kezdetben
idegenkedett attól a hiperrealista színtér-
től, melyet Tordy Géza az előadás köré
tervezett. Aztán belátta a koncepció he-
lyességét vagy legalábbis használhatósá-
gát, sőt megszerette ezt a környezetet.

Dupla mű jelenik tehát meg előttünk: a
vallomásos és zenei-illusztráló szöveg és
egy tisztálkodást, vacsorázást, tevés-ve-
vést, öltözködést, holmikkal való szösz-
mötölést mutató színpadi cselekvéssor.
Mindkettő hatásos, ám az igazi művészi
és technikai gondok és egyszersmind a
poentírozás felerősítésének lehetősége a
kettő tökéletes szinkronban tartásából
erednek, s ebben a vonatkozásban döntő
jelentőségű, ki a főhős, ki a nagybőgős, ki
képes erre az óriási szellemi és fizikai tel-
jesítményre.

Ha monodráma, akkor Darvas Iván. Így
működik a patentra járó gondolkodás,
idevonva az Egy őrült naplója kolosszális
megvalósítását. De talán az volt inkább a
motiváció: ha játékintelligencia,


