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Négy éve ismét két magyar színház van
Jugoszláviában. A Szabadkai Népszín-
ház, a legrégibb állandó társulat, amely
1945-ben Balázs Béla Boszorkánytánc
című, jugoszláv tárgyú művével nyitott, és
a néhány éve alakult Újvidéki Szín-ház,
amely először Örkény István Macska-
játékát vitte színre. Az utóbbi azzal a céllal
létesült, hogy a hazai magyar nyelvű
drámaírás, a sajátosan jellegzetes színházi
profil, a kísérletezések és a ha-
gyományostól eltérő felépítésű (kamara)
színház modelljének a műhelye legyen. Ez
sokkal összetettebb feladatkör, mint
amilyen volt annak idején a tíz évig
működő (1949-1959) falu- és tanya-
csoportot járó, tájoló topolyai Járási
Magyar Népszínházé, vagy amilyen a
nagyon rövid ideig egzisztáló, főleg a
szabadkaiak tehermentesítésére, a szín-
házi élet gazdagítására s a nagy terület
könnyebb bejátszására alakult egykori
zombori és zrenjaniní magyar tagozaté.
Nem egy évadvégi összefoglaló tárgya,
mennyire sikeresen látja el sokágú fel-
adatkörét az új színház, illetve, hogy a
kezdeti sikerek után miért torpant meg,
mivel azonban a vizsgált idény bemutató
előadásai ezt félreérthetetlenül jelzik, az
összegzés sem hallgathatja el azt a sajátos
paradoxont, hogy olyan szín-házról van
szó, amelynek a múltja érdekesebb, mint
az 1976/77. évi színházi évad szerinti
jelene. A Macskajáték szín-háznyitó,
korrekt előadását követően az új
színházban néhány valóban nagy-szerű
produkciót köszönthettünk. Mindenekelőtt
Dürrenmatt Play Strindberg-jének, Weiss
Mackinpott úr kínjai és
meggyógyíttatásának és Albee Nem félünk,
a farkastól-jának megjelenítésével hívta fel
magára az állandó társulattal nem ren-
delkező, a színészeket csak egy-egy sze-
repre szerződtető színház a figyelmet.
Mindhárom produkció jelentős országos
és tartományi díjakat hozott a nem-rég
alakult intézménynek. Ezekhez az
előadásokhoz társult még néhány átlagos
színvonalúnak vagy ennél gyengébb-nek
mondható produkció (Mesél a bécsi erdő,
Jaj, Apu, szegény Apu ..., Emigránsok,
Székek, Mukányi), amelyek

azonban-már. sejtették, hogy a gyors
sikerek után válság következik. S ezt a
legutóbbi évad, sajnos, igazolta is. Az
Újvidéki Színházzal ellentétben a Sza-
badkai Népszínház magyar társulatának
talán - az utóbbi tíz-tizenöt évben -
sohasem voltak hasonló, kiváló nagy
előadásai, de színházi mechanizmusuk
zavartalanabbul működött, átlagos tel-
jesítményük kiegyensúlyozottabbnak
mutatkozott. Lehet, hogy ehhez hozzá-
járult repertoárszínház jellegük, az, hogy
profilja a mindenes színházaké szerint
alakult. Nem biztos, hogy ésszerű, de
bejáródott képlet alapján áll össze már
évtizedek óta egy-egy szabadkai szezon
műsora. A bemutatók fele zenés-szóra-
koztató jellegű, vidékjáró, a másik felét az
ún. „komoly" művek képezik. Az utóbbi
néhány évben azonban nemcsak az egykor
változtathatatlannak vallott arány
módosult olyképpen, hogy kevesebb a
tisztán szórakoztató igényű elő-adás
(operettet már évek óta nem játszanak, s
zenés vígjátékokból is egyet-kettőt),
hanem ezek között is mind kevesebb a
blődli, s több a színvonalas szórakoztatást
nyújtó értékes vígjáték. A mű-sorpolitika
ilyetén alakulásának eredményeként
született meg a Scapin furfangjai, a Liliomfi -
ez több, mint száz megjelenítést ért meg,
ami itt rekordnak számít -, A néma levente
valóban kiváló előadása az egyik oldalon,
illetve A kaukázusi krétakör, a Győzelem, a
Bernarda Alba háza sikere a „komoly"

művek kategóriájában. De a
lendületesebb, körültekintőbb hozzáállás,
munka eredményének kell tulajdonítani
azt is, hogy két éve, hogy szezononként
egy-két stúdió-színpadi előadást is
tartanak, s az irodalmi és a kísérleti
színpad valamiféle szimbiózisát példázó
vállalkozással elsősorban a jugoszláviai
magyar irodalmat, dramaturgiát próbálják
segíteni-népszerűsíteni, meg színészeiknek
nyújtanak olyan lehetőségeket, amelyeket
a nagy-színpad repertoárműsora eleve nem
vagy csak elvétve adhat meg nekik.

A szabadkai előadások színvonalának
emelkedő tendenciájába még föltétlenül
bele kell kalkulálni azt a tényt is, hogy
néhány éve évadonként két-három, Pesten
és Marosvásárhelyen végzett, tehetséges
fiatal színészekkel bővül a társulat, és
ennek folytán olyan műveket is mű-sorra
tűzhetnek (Rómeó és Júlia, Angyal szállt le
Babilonba, A néma levente, A kaukázusi
krétakör, Trójai nők, Galícia), amelyeket
eddig nem vihettek szín-re. És mivel a
szabadkai Népszínház

magyar tagozata nemcsak a Vajdaság,
hanem talán egész Szerbia egyik leg-
perspektivikusabb társulatává fejlődhet, a
következő évadok valószínűleg az ed-
digieknél is sikeresebbek lesznek, illetve
lehetnének, mert ez elsősorban a társu-
lattól függ.

Hogy azonban a módosuló műsorképlet és
a főiskoláról érkező fiatalok nem vált-
hatják meg egy csapásra a szabadkai - és a
jugoszláviai magyar színjátszást, azt a
most éppen a végéhez közeledő évad is
igazolhatja. Annak ellenére, hogy két-
három valóban jó produkcióval
dicsekedhetnek, az idény eddigi hét
bemutatója között nincs egyetlen teljes
egészében hibátlannak mondható vállal-
kozás sem.

Noha ebben az évadban eddig Sza-
badkán kivétel nélkül huszadik századi
művek kerültek közönség elé, mégsem
mondható el, hogy ezeknek belső, drámai
ideje eleve egyértelműen már a pillanatnyi
időszerűség kérdését is meg-oldotta, elég
egy az egyben színpadra vinni őket ahhoz,
hogy a mai néző számára is jelen idejűvé
váljanak. Különösen három dráma -
Németh László: Győzelem, Miroslav
Krleža: Galícia, Lorca: Bernarda Alba háza
esetében kellett megkeresni és a
megjelenítésével alá-húzni azokat a
vonatkozásokat, amelyek segítségével a
mai néző megérzi e drámák
leheletközelségét. Igen sajátos, elsősorban
aZ alkotói viszonyulás intenzitása
szempontjából lehet árulkodóan jellemző,
hogy mindhárom esetben művek és nézők
találkozásának, hullám-hossz-
azonosságának lehetőségét a rendezők
nem a drámabeli konkrétumok
erőteljesebbé tételében, hanem az uni-
verzálisabb emberi mondandó, vonat-
kozások hangsúlyozásában keresték.
Másrészt viszont, mivel valóban a ju-
goszláviai, s ezen belül a jugoszláviai
magyar valóságtól távoli konkrét vonat-
kozásokról van szó, természetes is, hogy a
szorosabb kötődést az előadások az ál-
talánosabb momentumok koordináta-
rendszerében keresték. Ám dicséretükre
legyen mondva, hogy az általánosítás
mindig csak a drámák egyedi sorainak
holdudvarában, lecsapódásaként mutat-
kozik meg a megjelenítésekben. Az elő-
adások, még ha a gondolati, érzelmi idő-
szerűség, azonosulás lehetőségét abban a
bizonyos elvontabb, általános szférában
kutatják és találják is meg, kivétel nélkül
az egyes emberekről szólnak, az
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egyedi történet meredélyén jutnak fel az
igazi drámaiság magasságába.

Á mai néző számára Németh László
1941-ben írt Győzelmében érthetően el-
sődlegesen nem az a lényeges, hogy az író
hogyan állt a saját „minőségi-szigetén"

szemben kora úri társadalmával, hogyan
fedezi fel önmaga számára is az
értelmiségi-paraszti világ egymásrata-
láltságát, hanem hogy egy jobb sorsra
érdemes, rendkívüli koponyát hogyan
pusztít el a körülötte levők érthetetlensége,
húzza le a környezet, a család hínárja;
hogyan teszi tönkre a partner életét az
önzetlennek látszó önös szeretet, a segítő
szándék ellenére is bénító féltés, ha az
együtt élők nem tudnak együtt repülni.

A Galíciában, melyet könnyen gon-
dolhatnánk akár háborús drámának is,
mivel színtere a galíciai front a hozzá
tartozó, elmaradhatatlan kellékekkel, a
különféle hadiinformációkkal, fáradt,
ideges tisztekkel, visszavonulással, őr-
séggel, akasztással, ágyúszóval, harci
zajjal és megviselt neurotikus közérzet-tel,
Krleža számára a háború csak hát-tér, csak
keret, csak légkör, amelyben egy
lelkiismereti dráma rezdülései leját-
szódhatnak. Á dráma központi alakja
Horvat kadét, a fiatal, szenzibilis, erköl-
csileg makulátlan, gyermeklelkű zongo-
raművész, aki a lövészárokban is parti-
túrát olvas, vagy az elsuhanó felhőket
nézi, de aki mindinkább megelégeli az
embertelen, idegen földön folytatott,
céltalan, mocskos háborút, azt a parancsot
kapja, hogy akassza föl az öreg-asszonyt,
ki eltulajdonított tehenecskéje feletti jogos
elkeseredésében leköpte az altábornagy
feleségét. Horvat a paran-

csot végrehajtja, de különben is laza
idegállapota teljesen felmondja a szolgá-
latot, s amikor véres kézzel zongora mellé
kényszerítik, hogy az alhadnagyné
búcsúestjén játsszon, a kellemes muzsika
helyett vad futamok szállnak ujjai alól a
tiszti estély résztvevői felé. És a zene
lázadásával összhangban Horvat lelki
világa is teljesen megbomlik, a búcsúztató
általános zűrzavarba, féktelen lövöl-
dözésbe torkollik . . . Á vázlatos tartalmi
ismertető mellett a mű dramaturgiai váza
is mutatja, hogy a Galíciában nem a
háborúról, hanem az emberről van szó, a
háború csak keret az emberi drámához. Á
műben: elején és végén egy-egy
nagyjelenet, amikor az öregasszony le-
köpi a fiatal zongoraművésszel enyelgő
bárónőt, és amikor Horvat idegileg
teljesen kikészülve fegyverrel a kezében
szembeszáll a mulatozó tisztekkel, köztük
pedig kamaradrámaszerű két-három
szereplős jelenetek: Horvat és a körmét
lakkozó, festményeket harácsoló ficsúr,
Agramer főhadnagy; a homoszexuális,
cinikus, véres kezű Walter főhadnagy és a
katonáival törődő gyalogos vadász-kadét;
Horvat és Walter, majd Horvat és egyetlen
igazi társa, Gregor főhadnagy, valamint a
posztoló Podravec közlegény közt - azok a
drámai csomópontok, amelyek
összekötéséből egy érzékeny lélek
lázgörbéje rajzolódik elénk, amelyek a mű
tengelyében levő, s hozzánk is
legközelebb álló erkölcsi indítékú egyéni
dráma, sőt tragikum érlelődésének
lépcsőfokai. A történetből elénk ugró
dilemma a parancs végrehajtása és
megtagadása, a csak eszköz és a tudatos
cselekvő, az akasztani vagy az akasztva
lenni erkölcsi kettőssége között feszül, s
ehhez adja az idegrendszert romboló
háború a hátteret Krleža 1918-ban
keletkezett drámájában.

Lorca a Bernarda Alba házát, ezt a
családi tragédiát, ami a dráma tárgya, a
családfői zsarnokság elleni lázadást,
valaha, a harmincas évek Spanyolorszá-
gában politikai gesztusnak szánta, de a mű
társadalmi jellege is erős nyomatékot
kapott. Ma - itt és most - eltűntek a dráma
politikai dimenziói és társadalmi
vonatkozásai, s a Bernarda Alba háza
mégsem vesztett drámai erejéből - az
egyéni boldogság meggátolása, a szerelem
jogának zsarnoki semmibevétele élteti.

Ezért beszélhet a Győzelem, a Galícia és
a Bernarda Alba háza ma másként is
ismerősen a nézőkhöz, akikhez éppen
erőteljes egyediségük révén kerül gon

dolat- és érzelemközelbe Sántha pro-
fesszor, Horvat kadét meg Bernarda Álba
lányainak története, sorsa.

A Németh-dráma szabadkai előadására
talán mindennél jellemzőbb a záró-jelenet.
Sántha Endre professzor - Nagygellért
János - az előtérben levő kipárnázott
székbe ül, ide vezetik, s a távolba néz,
abba az irányba, merre éppen az imént
mentek el Ágnes lánya és Ács Laji a
faluba . . . csak ül és néz arrafelé, a távolba
- s így hal meg. Szinte észre-vétlenül.
Egyszerűen becsukódik a szeme,
testtartásában is csak alig észrevehető
változás történik. Csak egy kissé megesik,
ernyedtebb lesz. A test is elomlik, ahogy a
lélek, és az akarat tette már jóval előbb.
Erről az elomlásról szól ez az elő-adás.
Sántha professzor színpadi haláláról a
halálszakértők nyilván azt mondanák,
hogy ügyetlen, nem tipikus, nem
autentikus, de a dráma és az élet, a mi
életünkből is ismert, Sántha professzor
elrontott, majd elkoptatott, láng nélkül
megüszkösödött élete - „Kit az idea arra
választott ki, hogy átvilágítson rajta, s ő
ahelyett, hogy egyre tisztább, egyre
áttetszőbb lenne, behomályosul bánattal,
iszappal" - csak ilyen észre-vétlen, elomló
halállal fejeződhet be. Már régen
eszköztelenül élt - hangsúlyozza az
előadás, melyben nem a még egy-szer
kijavítható élet fellobbanó harsánysága,
hanem a már kijavíthatatlan élet elmosódó
pasztellszínei adják az alap-tónust. Ez az
előadás, melyet az újvidéki Varga István
rendezett, nem a valamit tenni akaró,
hanem a már élni is alig kívánó
értelmiségiről szól. Nincsenek is benne
erőteljes, látványos konfliktusok, inkább
tompítottak. Kissé mintha csehovos-
szomorúra festették volna át a Győzelmet,
nem is igazi győzelem ez, legalábbis nem
a szó kemény, karcos értelmében. Ennek
megfelelően a színpad-kép - Hupkó István
- többnyire határozatlan körvonalú
elemekből, vonalakból, rajzolatokból,
fákból, háttérben levő fehér vászonból és
vége nincs mélységből áll össze. És a
színészi játék is a koncepciót szolgálja.
Főleg a Sántha professzort játszó újvidéki
vendégművész Nagygellért Jánosnak jól
megválasztott gesztusrendszerében,
minimumra redukált mozdulataiban,
melyből felkiáltó-jelként ugranak elő
gúnyosabb, ironikusabb, beletörődőn
cinikus hangsúlyok, mozdulatok vagy a
gyáva kérdőjelek-ként fel-feltűnő, sovány
reményt jelző reménytelen hátha-
lobbanások. Nem érzelgős előadás, de
mégis az érzelem síkján



teremthető vele legkönnyebben kapcsolat,
amit a közönségnek a vártnál nagyobb
érdeklődése - ott is, ahol a színházi köz-
hiedelem szerint a színházból eddig csak a
gondűző szórakoztatás kellett - mutat
legszebben.

A Győzelemhez hasonlóan a Galícia elő-
adásában is jelentős hangulatteremtő
szerepet kapott a díszlet, sőt itt is a szín-
padra hozott fák, ágak segítették megte-
remteni a mű és a rendezői koncepció su-
gallta drámai atmoszférát. Azzal a különb-
séggel, hogy Vladimir Marenic (Beográd)
inkább csak részleteiben, mint egészében
kifejező színpadképében - néhány fölös-
leges apró realista elem rontotta el az
összképet - a zsinórpadlásról aláeresztett
ágkötegek nyomasztó, a pórusokba hatoló,
a gondolatot mállasztó, az idegeket
szétáztató nedvesség érzetét keltették. Igy
teremtve meg az erkölcsi dilemma elé
állított ember kiszolgáltatottságának,
magáramaradásának kínos, nyomasztó
érzetét. Az előadás - a szabadkai társulat
eddigi legjobb produkcióit kreáló Virág
Mihály rendezte - azonban nem töretlen
vonalú, meg-megbicsaklik. Virág a
tömegjelenetek, a színpadi tablók értője,
amit a kezdő- és zárójelenet itt is szépen
példáz, de a közbülső néhány szereplős
jelenetek kicsúsznak a figyelme alól. Hogy
színészvezetése nem ki-dolgozott, azt
kivált a Horvatot játszó színész túlságosan
teátrális, patetikus, szenvelgő, a
zongoravirtuózt nagy naivan eleve
ámokfutónak gondoló Balázs Piri Zoltán
esete mutatta meg. Szerencsére két másik
színészi teljesítmény némileg menti az
előadást. A Gregort alakító Korica Miklós,
mert puszta jelenlétével is mindenkinél
súlyosabb figurát hoz, kemény, céltudatos,
őt nem mállasztja szét az ártalmas
nedvesség és a nem kevésbé ártalmas -
mert: erkölcstelen - tiszti közeg, emberi
valóság. Az alak-formálás apró
megfigyeléseiből áll össze Agramer
főhadnagyocska alakja. Pásthy Mátyás
játéka egy őspéldányt mutat meg a háborús
stréber, piperkőc, hazafiasságát fityegtető
(holott csak erkölcstelen), a háborúból
hasznot húzó figurában.

A Bernarda Alba házát rendező Marijan
Bevk viszont úgy próbál meg hű tolmácsa
lenni saját koncepciójának, hogy
mindhárom felvonásban egy-egy központi
esemény, momentum (gyász,
menyasszonykészítés, Bernarda és lá-
nyainak vacsorája) köré szervezi, össz

pontosítja a játékot. A legerőteljesebb talán
a második felvonás kezdetének látszatra
majdnem idillien üres csevegése, ami
valójában robbanó feszültséget leplez, de
amit lévén csak a játék közepe, mégsem
lehet felfokozni a mindent megsemmisítő
detonációig, s ezért a rendező talán az
egész előadás legdöbbenetesebb,
szánalmasan groteszk jelenetébe vezet át.
A majd negyvenéves Angustiast készítik
húgai, az egyetlent közülük, aki kijuthat
Bernarda börtönéből, de ez az öltöztetés
inkább bohóc-, mint
menyasszonykészítéshez hasonlít, míg
végül is otthagyják egy széken állva,
felkészítve ugyan, de teljesen magára-
hagyottan, mert mindenki önmagával van
elfoglalva, saját soha el nem jövő eskü-
vőjére-menekülésére gondol. Angustias
viszont, akinek a legboldogabbnak kel-
lene lennie -- a legszerencsétlenebb, szá-
nandó magáramaradottságában tépdesi
krepp-papír boldogságának kezében levő
jelképes krepp-papír darabocskáit. To-
rokszorítóan emberi jelenet, akárcsak a
harmadik felvonásbeli, amikor a lányok
feküdni mennek, és a háttérben megjelenik
az öt vetkőző nő sziluettje, de a látvány
erotikáját erősen tompítja annak a
megmutatása, hogy egy-egy odúba vannak
bezárva, csak annyi történik, hogy közös
nappali börtönükből éjjeli
magánzárkájukba távoztak. Sajnos, szí-
nészileg ez az előadás sem kiegyensúlyo-
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zott. Jónás Gabriella Adelájának iránya,
célja, mondatainak, gesztusainak hatá-
rozottsága van. Kerekes Valéria Magda-
lenája a célratörő lázadóból már ön-
magával és másokkal szemben egyformán
cinikussá változott. Ábrahám Irén púpos
Martiriója pedig egyszerre szánandó és
félelmetes tragikusságával tűnik ki. Ám
Karna Margit Bernardája túlságosan csak a
hangerővel operáló, kétszínűségét,
önmagának is kényszer zsarnokságát soha
el nem áruló egy-síkúra sikerült, s ezzel a
feszes előadás drámai egyensúlya nem
elég meggyőző.

A Győzelemmel, a Galíciával, a Bernarda
Alba házával a néző az őt is érinthető
egyéni tragédiák síkján kerül kapcsolatba,
a műsor másik két darabja, Peter Hacks
Amphitryonja és Arbuzov jó r e gge lt ,
boldogságja ezzel szemben, nyilván, mert a
vígjátéki hatáshagyomány ezt különben is
úgy sugallja, nem az alakok, a történetek
egyediségével, hanem ellenkezőleg,
bizonyos általános tanulságokkal hathatna
közönségére. De nem hat. Legkevésbé
azért, mert a vígjátéknak nem erős oldala
az érzelmi azonosulás kiváltása, inkább
mert az előadások víg-játéknak is
felemásak. Az Amphitryonban kevesebb
kivetnivaló van, korrekt, de túl sima,
ötletek híján készült, csak nézhető, de vele
semmilyen kapcsolatba nem kerülhetünk.
Míg Arbuzov zenésre szentelt lírai
vígjátéka ihatatlan lőre,



csupán egyetlen felvillanó jelenettel,
amikor egyik betétdal illusztrálásaképp
emberbábok mozognak a színen, de ez az
egész bábostörténetből logikusan ki-
bontható dimenzió, az emberek
marionettszerűségéről, csak hamvába holt
ötlet, nem koncepciót meghatározó erejű
leitmotívuma is az évad leggyengébb
előadásának.

A jugoszláviai magyar drámairodalmat
egy bohózat és egy monodrámává
hangszerelt vers-próza összeállítás kép-
viseli az évad műsorában: Kopeczky
László Don Juan utolsó kalandja és Do-
monkos István: Én lenni című műve az
évad két, mindjárt tegyük hozzá, sikeres
hazaija.

Kopeczky a jugoszláviai magyar humor
legjobb művelője, több vígjáték és
bohózat szerzője, aki majd két évtizednyi
drámaírói próbálkozás után végre
színpadra jutott. Sajátos paradoxon ez,
főleg ha tudjuk, hogy sokáig a szabadkai
műsor felét éppen vígjátékok és bohózatok
tették ki, s ezek nem is mindig a legjobb
választásról árulkodtak. A Don Juan utolsó
kalandjának osztatlan sikere ezért is
jelentős. Megmentette a színpad számára
azt az írót, aki gondolatban talán már
örökre lemondott a megjelenítés keserű-
szép pillanatáról. Kopeczky bohózata,
akár általában humora, egy bizarr ötlet
szellemes kibontása. Az alap-ötlet puszta
játékosságot sejtet - a gátlástalan csábító,
ahogy a hagyományban Don Juan alakja
él, anélkül marad, ami csábításának
legfőbb eszköze. Mi sem természetesebb,
mintsem hogy a sok érdekelt nő hadjáratot
indít annak a bizonyos tagnak az
előkerítésére. És ezzel egy-szerre
visszájára fordul a csak kacagtatónak
látszó morbid ötlet. Többé már a bohózat
teljes menetében nem a csábítóról van szó,
hanem azokról, akik olyan szívesen
áldozzák fel magukat, bűnbe viszik a
másikat, de saját élvhajhász könnyel-
műségüket szemforgató módon szeretnék
titkolni. Az ő karikatúrájukat rajzolja föl
sok elmés bukfenccel, játékos rímmel,
nyelvi sziporkával, reneszánsz
életességgel az író. Műve nélkülöz minden
okító, feddő szándékot, nagy-szerűen
szórakoztat, de mégis több szó-
rakoztatásnál. S ebben része van ifj. Szabó
István játékos rendezésének és az egész
produkció tónusát, atmoszféráját
meghatározó jelmezeknek, amelyek Anna
Atanackovicot dicsérik, s nemkülönben a
felszabadult színészi játéknak. Látszólag
meghökkentően szabadszájú, szabadkezű
előadás ez, holott sohasem csú

szik obszcenitásba, s minden „színházban
nem illik"-jének jellemteremtő és leleplező
funkciója van. Például, amikor a fel-
vonuló nők között a legszemérmesebb-
nek mutatkozó Donna Agatha, aki csak a
litániára gondol, meglátja a három-
dimenziós rajzzal ékesített anatómia-
könyvet, s benne az elveszett „ékesség"
képi mását, elájul, de közben gondja van,
hogy ne akárhova, hanem a könyvre
zuhanjon - kéjes mosollyal elárulva ma-
gát. Vagy pedig amikor a „szörnyű
rosszullétből" magához tér, álszemérmes
szerepjátszása szerint az iránt érdeklődik,
„nem a tisztítótűz penitenciáját tölti-e" -
először saját, szintén alig fedett melléhez
nyúl, szerepjátszásából egészen kiesve
megigazítja - „Élek? .. . Tényleg!" - s ez a
mozdulat inkább karikírozó, semmint
ízléstelen. Elárulta, hogy ÉL, hogy NŐ, s
nem álszemérmes templomkőkoptató,
aminek látszani szeretne. Sok ilyen apró
jelenetből építkezik az előadás, melynek
színészileg legemlékezetesebb
teljesítményét a Hircant, Don Juan
csavaros eszű, mókás szolgáját alakító
Áron Ferenc nyújtotta.
Ő a fő és egyetlen hőse a Domonkos

István verseiből és publicisztikájából
formált monodrámának, az Én lenninek is.
A cím egyszerre jelzi a hamleti lét-
dilemmát, s azt is, hogy ez a kérdés ez-
úttal sajátos eltorzult nyelvi, főnevesített,
huszadik századian groteszk és maian igaz
nyelvét, azonosságát vesztő, de emberi
méltóságához körömmel, foggal
ragaszkodó vendégmunkás-változatban
jelentkezik. A modern kiűzetés érzete és
az ez ellen viaskodó emberi-költői
motívumok erőteljesen meghatározzák és
keményre, karcosra formálják Domonkos
egész líráját, sőt publicisztikáját is
szépprózáját is. Ezért teljesen logikus,
hogy Franyó Zsuzsa dramaturg az opusz
gerincét jelentő Kormány-eltörésben című
verset a monodráma tengelyévé is
választotta, s hogy köré Domonkos
riportkönyvéből szervezte a kiegészítő
részeket. Az írót és a nagy-város
forgatagába vetődött, ott elvesző, de
mégis identitásért küzdő - „Én len-ni . . ."
hirdeti minden részben néhányszor -
vendégmunkást az átmenetek és az
azonosulások erejével állítja már majd
félszáz előadásban érlelődő, lelkes, főleg
fiatal közönsége elé a fiatal színész.
Összekapcsolja így a mélyen emberi prob-
lematikát a színművészet és a hazai iro-
dalom szimbólumszerű egységébe.

A Don Juan utolsó kalandjának és az Én

lenninek egyértelmű sikere a hazai

művek iránti érdeklődést példázhatja a
színházak számára. Sajnos, az Újvidéki
Színház négy év alatt még egyetlen hazai
művet sem vitt közönsége elé. De ebben
a szezonban a régebbi sikerek is el-
maradtak. Eddig mindössze két bemu-
tatót tartottak. Ezek közül Joseph Kes-
serling Arzén és levendula című krimi-
paródiájáról szinte semmi jót sem lehet
mondani, se krimi, se paródia. Murray
Schisgal egykor nagy sikerű műve, a
Szerelem, ó ! előadásában viszont csak a
szándék érződik, hogy az évtizeddel
ezelőtti sikerdarab új koncepcióban ke-
rüljön bemutatásra. Ugyanis, amikor a
kezdőjelenetben a brooklyni hídfőn Milt
rátalál régi osztálytársára, Harryre, és
eldicsekszik, hogy milyen jól megy sora,
kérkedve mutogatja új ruháját, új óráját,
még szagosra dezodorált hónalját is
megszagoltatja az éppen ön-gyilkosságra
készülő Harryvel, akkor az egyszerre
rosszul lesz, odarohan a hídkorláthoz és
elhányja magát. Ez a kellemetlen és
nyilván a nézőtérre is kellemetlenül hatni
akaró momentum jelezte azt az utat, amin
a rendező, Radoslav Doric (Beograd), aki
már ezen a színpadon két, pontosan
ebben a stílusban keménnyé-kegyetlenné
formált elő-adással (Play Strindberg és
Mackinpott úr . . .) országos sikert aratott,
elindul-hatott volna. De megrekedt az
egyetlen jelenet jelezte szándéknál, s így
az emberi kapcsolatok brutalitása,
drasztikussága helyett a kommersz
vígjátékok kommersz megoldásaiba
csúszott. Kár, mert úgy az ügyes darab
elővétele is értelmét vesztette, bemutatása
műsor-politikailag nem vált indokolttá,
hiszen melyik színháznak lehet célja
mások egy-kori sikereinek halvány
megidézése.

Május végén, mikor ezt az összefoglalót
írom, még tart az évad, Szabadkán több,
mint egy hónap, Újvidéken ennél keve-
sebb van hátra a nyári szünetig. De csak
Újvidéken lesz bemutató: Katajev A kör

négyszögesítése kerül a közönség elé,
Szabadkán már hivatalos bemutató nem
lesz, vidékjárás során azonban már
közönség elé jut a szeptemberi szezon két
nyitó előadása, Goldoni Két sír

szolgájának zenés változata és a vajdasági
magyar szerző, Barácius Zoltán Fagy-

pont alatt című drámája.


