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P. Müller sem tagadja - az azonosító motívu-
moknál fontosabbak az elkülönítők, az egyedisé-
get erősítők. Az például, hogy Örkénynél mindig a
szituációk elsődlegességére épülnek a drámák,
ezek a szituációk pedig - s így maguk a drámák is
- történelmileg, társadalmilag motiváltak. „Ezek a
drámák minden esetben megteremtenek egy
teljes, nem redukált, koherens világot, amely
bemutatásmódjában groteszksége mellett is
inkább valószerű, mint abszurd." Az
összehasonlító elemzésekből mindenesetre rész-
leges választ kapunk arra is, hogy miért oly sike-
resek szerte a világon Örkény István drámái.

Szöveganalízis, az ennek alapján kikövetkez-
tetett struktúra meghatározása, majd a két té-
nyező összevetéséből megfogalmazott dráma-
értelmezés - ez P. Müller Péter elemző mód-
szerének a lényege. Természetesen nem új s
csak a szerzőre jellemző metódus ez, de míg a lí-
rában, sőt az epikában is többé-kevésbé hasz-
nálatos, a drámaértelmezésben viszonylag ke-
vesen alkalmazzák. A módszernek számos elő-
nye van, segítségével nagyon sok összefüggés
világítható meg; persze, ha mechanikussá válik -
ami minden ilyen műmegközelítés esetén reális
veszély (különösen, ha felületesen végzik az
elemzést) -, torz eredményekre is vezethet. P.
Müller a drámák dramaturgiai összefüggéseinek
feltárásán túl az írói szöveg bibliai vagy egyéb
irodalmi művekre vonatkozó utalásrendszerét is
bemutatja, s így tágabb kontextusba helyezi a
darabokat.

Nagy kár, hogy e tizenkét éves alkotói korszak
drámái közül kettőt - A holtak hallgatását és kü-
lönösen a Macskajátékot - nem elemez a szerző.
Még akkor is, ha ez a két mű nem illeszthető a
másik öt darab homogénabb vonulatába. Éppen a
drámaszerkesztésben kimutatható eltérések
gazdagíthatták, árnyalhatták volna a drámaírói
módszer bemutatását.

Végezetül: a stílusról. Az elemző módszerből
adódik a pontosságra, az egzaktságra, az objek-
tivitásra törekvő fogalmazásmód. De ez a szerzői
alapállás - a fülszöveg ajánlásával ellentét-ben -
kissé nehézkessé, túlbonyolítottá teszi a
tanulmány stílusát, s elfedi P. Müller bensőséges
viszonyát vizsgálatának tárgyához.

Magvető Könyvkiadó, 1990

30 éve, 1961. április 12-én halt meg Sarkadi Imre.
EIső színművei nagy érzelmi fűtöttséggel, erőteljes
drámai nyelven elevenítették meg a paraszti élet
ellentmondásosságát (Út a tanyákról, Szeptember).
Elveszett paradicsom című, 1961-ben bemutatott
drámája és Oszlopos Simeon című színműve tük-
rözi meghasonlását a korral s egyben önmagával.

NÁDRA VALÉRIA

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTSZÁS SZABADKÁN

GEROLD LÁSZLÓ: SZÁZ ÉV SZÍNHÁZ
Ha egy színháztörténet csak színháztörténet,
aligha várható el, hogy a legszűkebb szakmai
közönségen túl (szakmán értsd: színháztörténé-
szek) bárkit is érdekeljen. S ha egy könyv - alcí-
mének tanúsága szerint - arról szól, hogy milyen
volt a „dráma és színjátszás Szabadkán" 1816
és 1918 között, felületes ránézésre még ennél is
kevesebb olvasóra számíthat, hiszen térben is,
időben is meglehetősen lehatárolja témáját.
Gerold Lászlónak az újvidéki Fórum Kiadó
gondozásában megjelent Száz év szinház című
kötete azonban több mint színháztörténet, s bár
elképesztően nagy önálló kutatási anyagra tá-
maszkodva kétségkívül arról beszél, hogyan ke-
letkezett, létezett, működött, Szabadkán, a meg-
jelölt időben a helyi színház, egyúttal azt is bemu-
tatja, milyen volt ebben a száz évben „a" magyar
színház. Teheti ezt, hiszen Szabadka magyar
város volt, s főként e korszak első felében még
nem mutatkozott olyan ég és föld különbség fő-
város és vidék kulturális élete között, mint a ké-
sőbbiekben. Vidéki ország volt ez a múlt század-
ban, s ha az olvasó ehhez azt teszi hozzá magá-
ban somolyogva, hogy „maradt is", lelke rajta,
nem mi állítottuk.

Attól tehát, hogy a - jó értelemben vett -
„mese" Szabadkáról szól, még rólunk is szól.
Van erre közvetlen bizonyíték is számtalan, elég
például végigtekinteni a szabadkai színházban
működő társulatok igazgatóinak névsorán, és
megannyi jól ismert név ötlik a szemünkbe: Lata-
bár Endre, Krecsányi Ignác, Molnár György, Ra-
kodczay Pál, Ditrói Mór és még sorolhatnánk. Ők
voltak a színigazgatók ezekben az években a
többi, színházzal rendelkező vidéki magyar vá-
rosban is: Szegeden, Pécsett, Miskolcon és má-
sutt, hiszen egy-egy városban legfeljebb egy-két
évig tarthatták magukat, aztán - többnyire tár-
sulatostul - állhattak is tovább. (A három esz-
tendőre szóló bérlet már kivételes dolognak szá-
mított!) Vagy nézzük a szabadkai színházban
tagként vagy vendégként fellépő, híresebb szí-
nészek nevét: Kántorné, Déryné, Megyeri („Van-
e, ki e nevet nem ismeri?"), Szentpétery, Lend-
vayné, Egressy Gábor, és a sort újólag folytatni
lehetne a végtelenségig. Mint ahogy a darabok is
körbevándorolták az országot, külföldiek és ma-
gyarok, históriai drámák és népszínművek, ope-
rettek és úgynevezett látványosságok.

Gerold László színesen, érdekesen ír, gondja
van rá, hogy a rendelkezésére álló, tömérdek
kortörténeti adalék közül azoknak adjon hang-
súlyt, amelyek a színháztörténettel nem foglal-
kozó, csupán a hazai művelődéstörténet iránt ér-
deklődő olvasó szemszögéből pikánsak, emlé-
kezetbe tapadóan) érdekesek lehetnek. Jólesik
ízlelgetni például, (hogy a szerepköri leírások kö-
zött (a drámai szendék, hősszerelmesek, apa-
színészek és egyebek szomszédságában) ilyen
is előfordult: „nyelvprittyes szobalány". Azt ugyan
- tudós nyelvészeket leszámítva - ember meg
nem mondaná ma már, mi légyen az a
„nyelvpritty", mégis mindannyian érezzük, érzé-
keljük, nagyon is plasztikusan látjuk magunk
előtt, mit fejezhettek ki vele. És nem csak a fenti-
hez hasonló, mulatságos korfestő motívumokra
kapjuk fel a fejünket. (Hadd említsünk sebtében
még egyet, a kritikák bizonyos fajtáját jellemző
„dicsdagály"-t.) Izgalmasabb számunkra annak
leírása, miféle pénzforrásokra számíthatott a
színház, ha fent akarta tartani magát. (Ezek kö-
zül egynémelynek a fölélesztésére alighanem új-
fent sor kerül majd, ha a kultúrára fordítható
anyagiak mennyisége továbbra is ilyen ütemben
csökken.) Az eladott jegyeknél és bérleteknél je-
lentősebb összegét képviselt a szubvenció, amit a
város - ha tetszik, a helyi önkormányzat - adott a
színháznak. Volt ugyan akkoriban is álla-mi
támogatás, ez Azonban nem a városnak álta-
lában nyújtott pénzügyi segítségen belül, ponto-
san elkülönítve érkezett, így könnyen eltűnt, és
felhasználásának mikéntje rendszerint homály-
ban maradt. A sanyarú sorsú színészek bevéte-
lét növelte a jutalomjáték, amit később szíveseb-
ben neveztek búcsúelőadásnak, s leginkább egy-
egy szerződér; lejártakor került sor rá. Végül
pedig pénzt hozott a színháznak az úgynevezett
„páholyjog" eladása, márpedig egy olyan, ha-
gyományainak ápolására büszke városban, mint
Szabadka, nemzedékről nemzedékre öröklődött,
hogy kikből áll össze a páholybérlő és pá-
holytulajdonos törzsközönség.

A stílusok, divatok hullámzása, egymásutánja
Szabadkán éppen úgy bekövetkezett, mint más
vidéki városokban. (Akik Gerold László könyvét
megelőzően már olvasták Molnár György,
Déryné, Kassai Vidor és mások emlékezéseit,
azokat nem sok meglepetés éri.) Itt is volt idő,
amikor A
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vérmenyegző című darabot „látványos, víg színmű"-
ként lehetett meghirdetni, itt is ki lehetett csiholni a
közönségsikert gyönge hazafias szín-művek végére
biggyesztett „nemzeti magánytáncz"-cal, itt is
világraszóló szenzációnak számított, ha a korabeli
darabgyáros Gőzhajósok című művének végén „a
gőzhajó valóságos voltában megjelend". Mígnem
mindezt kezdte fölváltani „a természetesség után
való törekvés", ami-nek tanulmányozása végett a
szabadkai társulat jelesei Pestre utaztak, hogy
megfigyeljék Eleonora Duse játékát. Ez azonban
már egy másik, a modern korszak kezdetének is
felfogható. A hat-van éven át működő, régi
szabadkai színház el-aggott épülete ennek a
modern kornak a kezdetén, 1915-ben egy éjszaka
leégett. Ha Gerold

Lászlótól nem tudnánk, mi történt ezt követően, mai
tapasztalatainkból kiindulva azt gondolnánk: ezzel
hosszú évekre meg is szűnt a városban a
színházcsinálás lehetősége, hiszen amíg egy város
új épületet emeltet, vagy az alkalmas régiek közül
használhatóvá alakíttat egyet, addig sok-sok évnek
kell eltelnie; elvégre a kulturális beruházásnál
minden fontosabb. Akkortájt azonban ez még - úgy
látszik - nem így volt. Alig fél évvel a tűzvész után új
helyen folytathatta működését a társulat. Erre
mondhatnánk csekély latinos műveltségünkkel:
hiába, „tempora mutantur..."

Fórum Kiadó, 1990

„Nem szabad megfeledkezni arról, amitől
hitem szerint igazi erejét merítette a
Fészek: a szabadság szelleméről. Forró
kívánságom, hogy ezen a gyönyörű helyen
az idők végéig művésznek és embernek,
szabadnak érezhesse magát mindenki."

(Heltai Jenő 1926)

This time our issue opens with reviews of current Hun-
garian productions. András Pályi saw for us Some-
where in Russia, a free version by movie director
András Jeles of Tchekhov's Three Sisters, performed
at Kaposvár; we also publish some of the Gulag Songs
author István Eörsi contributed to this production.
Other performances visited are: Arthur Schnitzler's
Professor Bernhardi (Comedy Theatre), Tchekhov's
The Seagull (Miskolc), Albert Camus's The Misunder-
standing (Szolnok), Shakespeare's Macbeth (Za-
laegerszeg), István Örkény's Catsplay (Veszprém),
Péter Horváth's Ciao Bambino (József Attila Theatre),
Moliére's The lmaginary Invalid (Radnóti Theatre),
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat by
Tim Rice and Andrew Lloyd Webber (Madách Theatre)
and two productions at the newly restored Arany János
Theatre, the theatre for young spectators: Sándor
Weöres's The Boatman of the Moon and a compilation
of Greek tragedies, reviewed respectively by András
Forgách, Tamás Tarján, Tamás Koltai, István Sándor
L., Katalin Budai, Katalin Szücs, László Zappe, Dezső
Kovács and László Bérczes.

Two interviews with leading Hungarian theatre per-
sonalities follow: Judit Csáki talked with György
Schwajda, manager of the Szolnok theatre and Andrea
Stuber with Péter Huszti, actor-manager of the
Madách Theatre, Budapest.

Ön the occasion of the Budapest visit of Berlin's
Maxim Gorki Theatre which performed George Ta-
bori's Mein Kampf, Judit Szántó talked with author Ta-
bori, present at the tour. The review on the production
is also by Ms. Szántó.

In a separate group of writings Polish director An-
drzej Wajda and two playwrights: Karel Steigerwald
(Prague) and Slobodan Šnajder (Zagreb) describe
some problems of arts life resulting írom the enormous
changes which took place in Central Europe. László
Upor reports on Ariane Mnouchkine's new Paris pro-
ductions and we publish also an excerptof an interview
with Antoine Vitez in which the Jate French director
spoke about his eventual Hungarian origins.

In our column on new books the reader may find re-
views by István Nánay and Valéria Nádra; the books
selected are respectively Péter P. Müller's The Drama-

turgy ot the Grotesque and László Gerold's Hundred

Years of Theatre (about the Hungarian theatre tradi-
tions in Szabadka-Subotica, Yugoslavia).

Sárközi Marianna: Gáspár Sándor az Egy őrült
naplójában
Gogol őrültjét, Popriscsinta fotóművész nem a
pillanatba sűrített mozgással, hanem éppen a
mozdulatlansággal, egyetlen gesztusba zárt
drámával jellemzi. A Játékszín előadásán ké-
szült kép feszültsége az indulat és őrület ötvö-
zetéből adódik.

Budapest, 1073 Kertész u. 36. Telefon: 12-22-271

A Fészek Művészklub alapítása, 1901 óta a múzsák testvériségének
egyedülálló otthona.
Hagyományos önállóságáért küzdve, visszaszerzett függetlenségével
együtt napi fenntartásának, az épület céljaihoz méltó megújításának
gondjával magára maradt. Következésképp a benne folyó műhely-
munka és a klubélet is veszélybe került.
Generációs felelősségünknek érezve az elődök örökségének tovább-
adását, működésünk jövőt ígérő folytatása érdekében

ALAPÍTVÁNY A FÉSZEK MŰVÉSZKLUBÉRT

szervezetet hoztunk létre, melynek célja:
a nemzeti értékeket összefogó klub tevékenységének fenntartása,
az országban és a nagyvilágban jelentkező legfrissebb művészi tö-
rekvésekről való tájékozódás, valamint a művészek-értelmiségiek
kommunikációjának, szakmai és személyes dialógusának segítése,
a kapcsolatépítő klubélet fenntartása.
Az Alapítvány célja továbbá, hogy az épület fenntartásához, beren-
dezéseihez anyagi bázist teremtsen.

A művészek, a kultúra szerepét, jelentőségét fontosnak tartó, hazai és
külföldi, természetes és jogi személyek támogatását kérjük és várjuk: a
Magyar Hitelbanknál vezetett 222-18944 (forint) illetve 402-5209-941 -
31 (deviza) alapítványi számlaszámon.

A segítséget előre is köszöni az Alapítvány Kuratóriuma és a
Fészek Művészklub Választmánya


