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CSAK AZÉRT IS SZÍNHÁZ
SOLTIS LAJOS RENDEZÉSEI

tékot rendezett: a Kakuk Marcinak májusban
volta bemutatója. Azt a vidámságot, jókedvet ál-
lította középpontba, mely minden nehézségen
átsegít, főleg, ha kis ravaszsággal párosul. Az
egyszerű, mégis ötletes, mozgékony díszletet
Soltis Lajos maga tervezte, ahogy a dramaturgiai
szerepű mozgást is. A jelenetek humora néhol az
abszurd felé hajlik, máshol a blődlivel rokon. A
szereplők a legváratlanabb helyzetekben fakad-
nak dalra (Darvas Ferenc zenéjére), hol bemu-
tatkozva ezzel, hol valamit megmagyarázva, hol
csupán az izgalmunkat fokozzák, lassítván az
események menetét. De történjenek bármilyen
képtelenségek a színpadon, az utcán zajló ese-
ményeknek a nyomába sem érnek. Úgy érezni,
Kakuk Marci viselkedése egy lehetséges mű-
vészmagatartás-forma ebben a zűrzavaros vi-
lágban. Ma itt, holnap ott, ahol épp rám várnak.

S ha vannak is az előadásnak hibái, döccenői,
azt mind feledteti Kakuk Marci életre keltője, a
főiskolás Magyar Attila. A fiatal színinövendék már
többször színpadra lépett, volt ő Nyilas Misi is, de
talán most ért be igazán. Blazirt tekintettel,
szemtelen, pofoncsalogató képpel járkál a szín-
padon, és közben elhiteti, hogy nyeszlett alakja
ellenére minden nőt képes elcsábítani. Akár a
Ladik Katalin játszotta Méltóságát, akár H. Fara-
gó Edit Pattanó Roziját, Banka Lívia Csurinéját
vagy a fiatal Domján Editre emlékeztető főisko-
lás, Erdélyi Hermina Csuri Linkáját.

Magyar Attilával legközelebb Kavillóban talál-
koztam, a Tanyaszínház idei bemutatóján. Per-
sze a Tanyaszínház létrejötte is Soltis Lajos ne-
véhez fűződik. Nyaranta, immáron tizenötödik
alkalommal, útra kerekedik az alkalomra össze-
toborzott társulatával. Járják a környék falvait,
tanyáit. Bár az idén életveszélyes volt utazni,
Soltis Lajos mégis hozzálátott tavasszal a szer-
vezéshez. Igaz, megfogyatkozott a színészek
létszáma, és az útvonalon is módosítani kellett,
hogy a veszélyes helyeket elkerüljék.

De július 18-án, napnyugtakor, ugyanúgy, mint
minden évben, Kavillóban, ebben a szerbiai kis
magyar faluban több száz fős közönség előtt a
Tanyaszínház megtartotta idei bemutatóját. Soltis
Lajos ezúttal Orwell Állatfarmját választotta,
melyből Katona Nándor barátjával amolyan
kanavászfélét csináltak. S annak ellenére, hogy a
szereplők a legkülönbözőbb helyekről kerültek
össze - például Magyar Attila és főiskolás társai,
néhány középiskolás, egy-két régi tanya-

színházas s civilek is, mint Rokay Károly újságíró
-, egységes stílusban játszottak, sok improvizá-
ciós elemmel vegyítve.

A színpad egy szekér (amellyel egyébként a
vidéket járják). A díszlet egy nagyobb méretű le-
pedő, rajta a falfirkához hasonló - trágár és ke-
vésbé trágár - föliratok. Ekörül félkaréjban a kö-
zönség. Az állatok néha közéjük keverednek, ki-
kirúgnak, rájuk taposnak. De ez senkit nem za-
var. Értem, miért épp Orwellt játszanak az idén.
Az előadáson néha érződik, hogy nem csak pro-
fik szerepelnek b e n n e - de a közönség nem erre
figyel. A hülyítés, a becsapás magasiskolájába
vezet be a történet, erről szól itt minden.

A mozgások, a gesztusok, a beszédmód talá-
lóan jellemezték a szereplőket, akikben persze,
mint ez már az állattörténeteknél megszokott,
saját emberi világunkra ismerhettünk. Ebben se-
gítettek: a zene, valamint Körmöci Petronella jel-
mezei, melyek egyszerű hétköznapiságukban
jellemezték ennek a környezetnek a figuráit.

Humor és erőszak keveredett, megkeseredett
a nevetés is.

Kívülállóként felhánytorgathatnám az elő-
adás tökéletlenségét - de láttam, éreztem, hogy
itt most mindenki érti, miről van szó, a játék hat,
és hibái ellenére igazi színház születik.

Az előadás legmegrendítőbb része a befeje-
zés. Az állatfarm lakói szétszóródva a térben,
ráborulva a földre, minden reménytől
megfosztva egy ismert magyar népdalt
énekelnek: „Szabad élet, szabad madár, jaj de
szép, ki szabadon jár..." Ez a vég tette
fájdalmasan széppé a játékot.

 Jacques Derrida tanulmányai a de-
konstrukcióról és Heideggerről

 Jorgos Alevras, Babics Imre, Eörsi Ist-
ván, Géczi János, Kemény István,
Poós Zoltán és Simon Balázs versei

 Garaczi László, Pacskovszki Zsolt, Sa-
lamon János, Schmideg Ádám és Tan-
dori Dezső novellái

 Stanistaw Ignacy Witkiewicz regény-
részlete, elméleti írásai és fotói

A Nappali ház kapható a könyvesboltok-
ban és a galáriákban, vidéken terjeszti a
Magyar Posta. A régebbi számok megvá-
sárolhatók az Írók Boltjában (Budapest,
VI., Andrássy út 45.). Előfizetési cím: 1399
Bp. Pf.: 701 /330.

Mostanában keveset hallani az egykori
Jugoszlávia
színházairól. Holott ezekben az
időkben is dolgoznak. Gyakran telt házak
előtt játszanak a szlovén, a horvát, a szerb
színházak, ahogy a magyarok is Újvidéken
és Szabadkán.

Tavaly ősszel, amikor az újvidéki magyar
színház férfiszínészeinek többsége elmenekült a
behívó, a háború elől, félő volt, hogy nehéz lesz
ugyanúgy folytatni a munkát. A színház vezetői,
Faragó Árpád igazgató és Franyó Zsuzsa dra-
maturg azonban megpróbáltak nem törődni a
történtekkel. Olyan darabokat kerestek, ame-
lyekben jóformán csak női szereplők vannak, és
emellett mondanivalójuk is időszerű. Így válasz-
tották első bemutatóul Arisztophanész komédiá-
ját, a Lüszisztratét. Aztán következett a Kurázsi
mama. Azon a vidéken, ahol az emberek
harmincéves háborúra rendezkedtek be. A be-
mutatóra már Soltis Lajos - aki az előadás ren-
dezője, de emellett színész és főiskolai tanár is,
tehát színházi ember - a tanítványaiból szín-
padképes csapatot nevelt. Az újvidéki színház
újjáéledt - a közönség örömére. A Kurázsi ma-
mából jó előadás született, mai, modern szín-
padképpel, emlékezetes alakításokkal.

S ezzel a fiatal színészgárdával újították föl az
előző évad egyik sikeres előadását, a Szomorú
vasárnapot. A darab is, a téma is arra csábít,
hogy valami édes-szomorkás bóvli szülessen
belőle. Soltis Lajos rendezőnek már az eredeti
bemutatón is sikerült ezt kikerülnie. Az ő elkép-
zelésében Seress Rezső - akinek az életéről a
mű szól - a tehetséggel megáldott-megvert ember
modellje. Ez az erzsébetvárosi komponista
ugyanakkor olyan, mint bármelyikünk. Esténként a
Kispipában zongorázik, és rekedtes hangján
énekel hozzá. Aztán egyszer csak híressé válik a
Szomorú vasárnap című dalával, s ettől kezdve
szinte mindegyik szerzeménye sláger. S közben
egyre jobban belekerül a politika, a történelem
sodrásába. Elég-e a tehetség ereje ahhoz, hogy
megmeneküljön a történelmi pusztítástól? Ebből a
limonádégyanús darabból chaplini humorú és
komolyságú dráma született.

A nap mint nap fenyegető háborúval csak úgy
lehet együtt élni - mondta egy beszélgetésben
Soltis La jos - , ha az ember megpróbál tudomást
sem venni róla. Ezért dolgozik ő is egyfolytában,
ezért hajtja a tanítványait, és csak azért is vígjá-


