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Rendezőportré

Virág Mihály évekig meghatározó egyénisége
volt a jugoszláviai magyar színjátszásnak. Majd'
száz előadást rendezett, a legtöbbet Szabad-
kán. Első rendezésére 1951-ben került sor, majd
az irányításával készült előadások száma az év-
tized közepétől - miután Zágrábban a méltán hí-
res-neves Branko Gavella osztályában diplomá-
zott - egyre szaporodik. 1959-től, Osborne Dü-
höngő ifjúságának színreállításától keltezhető az
a mintegy másfél évtizednyi időszak, melyben a
szabadkai magyar társulat - elsősorban éppen
Virág Mihály rendezései alapján - arany-korát
élte, s méltán tett szert országos hír-névre.

Barácius Zoltánnak, a Virágról szóló tisztelgő,
dokumentum értékű, ügyesen szerkesztett
könyv szerzőjének azonban, érzésem szerint,
nem csak az volta célja, hogy körvonalazza egy
jelentős színházi ember portréját. Mintha azt is
kívánná bizonyítani, tudatosítani, hogy 1985
előtt, a mindent felperzselő, elpusztító ristici „for-
radalom" előtt Szabadkán értékes, nívós színház
működött, s a jugoszláviai magyar színjátszás
legrégibb hagyományaival büszkélkedő bácskai
városjelentős bemutatók, tiszteletet keltő munka
színhelye volt. A krónikás szerepére Baráciust az
jogosítja fel, hogy a színészi pályán éppen egy
Virág-rendezés hatására indult el, s még inkább
az, hogy 1960-tól maga is a szabadkai társulat
tagja, számos Virág-előadás résztvevője volt.
Ilyenformán könyve egyidejűleg dokumentum és
vitairat, rendezői pályakép és önportré.

A könyv szerzője szerint Virág Mihály pályájá-
nak fordulópontja Max Frisch Biedermann és a
gyújtogatók című tandrámájának színreállítása
volt 1961-ben. (Nem elképzelhetetlen azonban,
hogy ez a fordulat korábbra, a Dühöngő ifjúság

bemutatójára datálható.) Barácius az előadáso-
kat szerzők köré csoportosítva keresi a pálya
ívé-nek pilléreit. Így fedez fel a Koldusopera, a

Kurázsi mama és A kaukázusi krétakör alapján
egy Brecht-gócot, a Léda, a Golgota és a
Galicia alapján egy Krleza-gócot; külön
csomópontba rendezi a Williams-előadásokat (a
marosvásárhelyi A vágy villamosát, a szegedi és
szabadkai Az iguana éjszakáját), a
Shakespeare-rendezéseket (Sok hühó semmiért,
II. Richárd, Romeo és Júlia), avajdasági
ősbemutatókat (Deák Ferenc: Áfonyák,

Légszomj; Gobby Fehér Gyula: Budaiak

szabadsága), s külön fejezetet kapnak a ma-
gyarországi szerzők művei (Bánk bán; Az ember

tragédiája; Isten, császár, paraszt; Mohács).
Mivel Barácius Zoltán nem az időrendiség

el-vét követi, kétségtelenül ügyes megoldás az
efféle csoportosítás, még ha olykor kissé
kimódolt-nak is hat. A három Krleza-mű például
semmi-képpen sem sorolható azonos
stíluskategóriába,

az említett Shakespeare-drámák előadása is
sok mindenben különbözik egymástól, s nem
szerencsés magyar ősbemutatóként szólni Az
ember tragédiájáról vagy a Bánk bánról - legfel-
jebb első jugoszláviai magyar színrevitelükről
lehet írni; az Isten, császár, paraszt esetében
viszont helytálló a magyar ősbemutató
megjelölés. Azokat az előadásokat, melyeket
Barácius ugyan jelentősnek ítél, de sehová sem
véli őket besorolhatóknak, külön fejezetben
tárgyalja. Így kerül egymás mellé Mrozek
Hekusok címmel játszott Rendőrsége és Camus
Caligulája.

A két utóbbi előadás valóban rendhagyó vál-
lalkozása volt a szabadkai társulatnak, s méltán
részesülnek külön figyelemben. De talán nem
ártott volna elgondolkodni azon, hogy Virág
rendezései közül miért éppen a Hekusok és a
Caligula bukott meg. Ezen azonban Barácius
nem töpreng el, amit azért is sajnálhatunk, mert
ha tudjuk, hogy az általa fordulópontnak tartott
Biedermann és a gyújtogatókért sem sokan
lelkesedtek - főleg vidéken nem, ahol a társulat
előadásai-nak mintegy kétharmadát játszotta -
-, akkor esetleg arra is gondolhatnánk, hogy a
Mrozek-és Camus-bemutató kedvezőbb
esetben akár újabb fordulópont lehetett volna
mind a művész pályáján, mind a szabadkai
színjátszásban. Az is tüzetesebb vizsgálat
tárgya lehetett volna, hogyan formálódott ki a
maga legteljesebbnek tekinthető változatában a
rendező-színész (Virág-Deák Ferenc)
kapcsolat, együttműködés. Erre is, arra is
találunk utalást a könyvben, de a részletes
elemzés hiányzik. Nyilvánvaló, hogy Bará-
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Gál Jenő: Hatvannyolc - ma

ciusnak nem az volt a szándéka, hogy elemző
szakmunkát adjon, ő csak számba akarta venni
Virág értékes, gazdag rendezői pályájának leg-
főbb állomásait. Ám ha ezt az alapállást elfo-
gadjuk, akkor is hiányolható A Nagy Romulus, a
Tóték, a Szerelem, ó! ugyancsak fontos elő-
adásainak tárgyalása.

Barácius könyve nem monográfia, nem is
terjed ki minden fontos részletre, de a
jugoszláviai magyar színjátszás történetében
mégis hiánypótló munka. A szerző ügyesen
kapcsolja össze a szubjektív és objektív
mozzanatokat. Előbb, bemutatkozásul,
önmagáról ír. Mentségéül említi, hogy bár életét
régóta a színházhoz kötötte, meghatározó
művész sohasem lett belőle, s több társához
hasonlóan, őt is a ristici színházzal való
szembenállása kényszerítette nyugdíjba.
Könyvének egyes fejezeteiben is előtérbe
kerül a személyes hang - minden fejezetet
saját véleményével vagy élménybeszámolóval
kezd -, de ezt rendre kritika vallomás-,
interjúrészletek követik, amelyek közelebb
hozzák az olvasóhoz Virág Mihály színházát, s
bizonyos mértékig pótolják a szakmai
hiányosságokat. Erre fölöttébb szükség is
van, mert nem vonható kétségbe - kritikus-
tanú-ként bizonyíthatom -, hogy a szabadkai
szín-házat éveken át Virág Mihály rendezései
határozzák meg. Később kapcsolódnak ehhez
a színházképhez ifj. Szabó István rendezései,
amelyek hasonlóképpen megérdemelnének
legalább egy efféle áttekintést. De rászolgáltak
erre olyan jelentős színészek is, mint Pataki

Jancsó Miklós forgatási naplója (A
kövek üzenete)

Egy titkos filmrendező (Beszélgetés
Ember Judittal)

Kovács András Bálint: A játékfilm
esete a dokumentumfilmmel

Almási Miklós: A (film )birodalom
visszavág (Új moziláz)

Földényi F. László: A posztmodern
lélek mozija (Friedrich Kittler esszé-
kötetéről)

Chris Marker: Hat levél Alekszander
Medvegykinhez (Egy film dokumentumai)

Hupikék falanszter - Agresszív és
szelíd animáció (Donald kacsa meg a
Hupikék törpikék)



SUMMARY

László, Fejes György, Romhányi Ibi, Tóth Éva,
Heck Paula, Szabó István, Szabó Cseh Mária,
Jónás Gabriella s mások.

Életjel Kiadó, Szabadka, 1993

Színésznapló

A szerkesztő, Kontra Ferenc Faragó Árpádnak
egy híján negyven év alatt keletkezett hetven fel-
jegyzését válogatta kötetté. Az újvidéki Magyar
Színház jelenlegi igazgatója először a Magyar
Szó szombati irodalmi mellékleteiben közölte hol
folyamatosan, hol kisebb-nagyobb kihagyások-
kal színésznaplóját. Az első jegyzet 1953-ra utal.
Ekkor jelentkezett Faragó Árpád arra a pályázat-
ra, melyet az akkor alakuló, sajnos kérészéletű-
nek bizonyult zombori magyar színház tett köz-
zé, miután társulatvezetője, a Szabadkán drá-
maíróként már bemutatkozott, de mára szinte
teljesen elfeledett Weigand József levélben
értesítette-biztatta: „Egy hely még üres, mert ez
ide-ig nem találtunk rá megfelelő embert.
Szükségünk van egy jó megjelenésű fiatalabb
férfira, aki főszerepekben is felléphet." A felvételi
sikerült, „Faragó néptárs" színész lett. A kötet
utolsó fel-jegyzése pedig 1992 februárjából
való, amikor Faragó már mint az újvidéki színház
igazgatója tesz színészi, pontosabban színházi
vallomást naplójának és olvasóinak.

Bár a napló óhatatlanul kétarcú - egyszerre
magánjellegű és közéleti - műfaj, Faragó fel-
jegyzéseire, olvasói emlékezetem szerint, in-
kább a közéletiség a jellemző. A Kontra Ferenc
által szerkesztett válogatás némileg módosítja
az olvasói emlékezetet: a kötet inkább a magán-
embert állítja elénk, semmint a színházi gondo-
kat olvasóival megosztani kívánó színészt vagy
direktort. Elsősorban Faragó igazgatóként pa-
pírra vetett naplójegyzetei esetében hiányolhat-
juk, hogy a kötetben nem kapott helyet több lé-
nyeges, színházpolitikai tárgyú részlet, holott a
kötet kétharmada éppen abból az 1986-tal kez-

dődő időszakból való, amikor az addigi - rövid
zombori, hasonlóan rövid szabadkai, majd több
mint két évtizedes rádiószínházi - színészi stá-
tust Faragó Árpád igazgatói munkakörrel váltotta
fel, s így számára is mindennapibbá váltak a
műsor-, pénz- és közönséggondok.

Arra nehéz volna emlékezni, hogy a kezdeti
évek feljegyzéseiből (voltak-e egyáltalán vagy
utólag készültek?) mi került a kötetbe s mi nem,
de feltétlenül hiányolom részint azt, hogy a
szín-háztörténeti szempontból teljesen
feldolgozatlan zombori évekről semmi
érdemlegeset nem olvashatunk, továbbá azt is,
hogy Faragó rádió-színészi és versmondói
pályáját illetően a falujárás meg a
fesztiválfellépések kerültek előtérbe, nem pedig
a munka lényegibb aspektusai. Bizton állítható
továbbá, hogy a Faragó direktorsága idejéből
származó jegyzetek között több szín-házpolitikai
jellegű volt, mint ahány a kötetben található.
Mintha a válogató a keményebb hangú, bíráló
szándékú írások ellenében a lírai, a novel-
lisztikus jegyeket tartalmazó feljegyzéseket ré-
szesítette volna előnyben. Kár, mert a néhány
ilyen jellegű szemelvényből kitetszik: Faragó
olyan kérdésekkel is szembenézett, minta jugo-
szláviai magyar színjátszás fellegvárának szá-
mító szabadkai színház agóniája és tönkretétele,
a színészek nyugdíjba kényszerülése utáni sor-
sa, a határokon túli, kisvárdai fesztivál arculata,
funkciója, jövője, a szfnidirektorság körüli ügyes-
kedés, a zombori magyar színjátszás újjáélesz-
tésére tett kísérlet vagy a frissen végzett fiatal
színészek sorsa. Számomra ezek a kötet izgal-
masabb írásai, jobban megismerem belőlük
Faragó Árpádot, mint a pusztán magánemberi
vonatkozású jegyzetekből és anekdotákból.

Szép és fontos vállalkozás Faragó Árpád nap-
lója, megérdemelte a kötetbe rendezést. Csak
egy kicsit színházibb lenne a hatás! Hogy nem
az, azért részben a szerző, részben a válogató-
szerkesztő hibáztatható.

Globe New Hungaria,
Produkciósiroda és Kiadóház,

Újvidék, 1993

Since the month of October is invariably devoted
to quite a cluster of first nights, the main bulk of
this issue is made out of reviews, all in all ten of
them. Judit Szántó, Dezső Kovács, István
Nánay, Tamás Tarján, Andrea Stuber, István
Tasnádi, Katalin Szűcs, Katalin Kállai, István
Sándor L. and Enikő Tegyi have been contribut-
ing; they saw for us respectively Brecht's The
Threepenny Opera (Art Theatre), Turguenev's A
Month in the Country (Pesti Theatre), Ibsen's
Rosmersholm (Radnóti Miklós Theatre), Dezső
Kosztolányi's and László Babarczy's Nero, the
Gory Poet, G.B. Shaw's Mrs. Warren's Profes-
sion (Castle Theatre), Gábor Czakó's The White
Horse (Castle Theatre), Tchekhov's Uncle
Vanya (Eger), Arthur Miller's The Road Down
Mount Morgan (Madách Theatre), Friedrich Dür-
renmatt's An Angel Descended Upon Babylon
(Szolnok) and Christopher Marlowe's Edward 11.
(Budapest Chamber Theatre).

Prompted by the production of Marlowe's
play, we publish Malcolm Kelsall's essay on the
playwright and his works. Another eminent Brit-
ish author, Martin Esslin is represented by the
second part of his study on the nature of drama.

In the same issue László Bérczes writes on the
exhibition of Zsuzsa Koncz, a first-rate theatrical
photographer and László Gerold presents two
books on problems of ethnic Hungarian minority
theatres, published in the Voivodina (Yugoszla-
via).

This month's playtext is understandably Mar-
lowe's King Edward 11., in a new translation by
András Forgách.

A Drámaírói Műhely pályázatának eredménye
A veszprémi Petőfi Színház, a Theatrum Ala-
pítvány és a Gyerekvilág Alapítvány által létre-
hozott Drámaírói Műhely 1993 augusztusá-
ban meghirdetett pályázatára hetvennégy
szerző százegy pályaműve érkezett be. Az öt-
tagú kuratórium döntése alapján az 1993/94-
es évadban a következő szerzők írhatják meg
tervezett darabjukat - fejenként százezer fo-
rint összegű díjazás ellenében - a Drámaírói
Műhely tagjaiként:

Gabnai Katalin (Macskacicócímű mesejátékát),
Gere István (Ritus és rögtönzés című drámáját),

Pozsgai Zsolt (Én édes uram című színművét),
Sultz Sándor (A földönfutó című drámáját),
Asztalos István (Az ördőg révésze című me-
sejátékát),
Réthly Attila (Valahol Boszniában című drá-
máját).

Az utóbbi két szerző megosztva kapja egy
megírási díj összegét. A többi pályázó műveit
kérésre visszaküldjük. Az ez év végéig vissza
nem kért pályaműveket 1994 januárjában
el-helyezzük a Magyar Színházi Intézet
könyvtárában.

Koncz Zsuzsa: Az estély
Bozsik Yvette és társulata Sartre Zárt tárgyalás
című drámája nyomán háromszemélyes tánc-
játékot mutatott be. Koncz Zsuzsa felvétele a
darab keszthelyi előadásán készült, a három
szerepet Bozsik Yvette (a rendező és a koreog-
ráfus), Magyar Éva és Rajkai Zoltán játszotta.
Ez a fénykép a záróképe a Koncz Zsuzsa szín-
házi fotóit bemutató kiállításnak, amely októ-
berben Tatán volt látható, és decemberben a
gödöllői művelődési házban tekinthető meg.


