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Juhász G éza P árhuzam ok és kapcsolatok c.
könyve első részének tanulm ányai a m agyar
szerb színházi és drám airodalm i kapcsolatok
e le d d ig k e llő e n fel nem tá rt fe je z e te irő l,
K isfaludy K ároly és Jovan S terija P opovié
d r a m a tu r g iá já r ó l s z ó ln a k , a k ik e t a s a já t
iro d alm u k b an a m o d ern d rám a m e g terem tőjeként tartanak szám on; a két dram aturgia
k ö z ö s v o n á s a ir ó l, a k é t j e l e n t ő s a lk o tó
lehetséges kapcso latáró l. E m ellett a szerző
olyan tényekre is rám utat, m elyekről eddig
kevés szó esett, nevezetesen arról, hogy Sterija
pesti ta rtó z k o d á sa idején lá th a to tt m a g y a r
színielőadásokat, m égpedig éppen K isfaludydarabokat is, m elyek az akkor időszerű nem zeti
ro m antika je g y éb e n születtek. S ez az esz
m eiség jellem zi m ajd Sterija első színm űveit
is. Juhász G éza rám u tat a m ag y ar és szerb
társadalm i körülm ények közötti hasonlóságra,
a n e m z e ti ö n tu d a t é b r e d é s é re , a m i m a jd
m indkét író m űveiben v isszhangra talál, de
m in d k é t s z e r z ő é le tm ű v é n e k le g ja v á t a
v íg já té k o k je le n tik , m e ly e k b e n k o ru k a t s
annak társadalm át bírálták. K ülönösen jelen tő s
Sterija H azafiak c. vígjátékának elem zése s a
b en n e e lő fo rd u ló m a g y a r sz av a k sz á m b a 
vétele.
A m ásodik fejezet a m agyar színm üvek szerb
hőseiről, illetve a m agyar színm üvek előadá
sairól szól a horvát és szerb színpadokon. Ezen
a terü leten alap v ető fo n to sság ú a baran y ai
sz árm az ású m a g y ar sz ín é sz . B a lo g Istv án
drám ája C serni G yörgyről, m elynek színrevitele a m a g y ar-szerb színházi kapcsolatok
kezdetét jelenti. A szerző m indenekelőtt azo
kat a körülm ényeket vizsgálja, m elyek a szerb
felkelésről szóló drám a létrejöttét m agyaráz
zák, m ajd áttekinti a m ű előadásait a m agyar és
szerb színpadokon. A m últ század közepének
drám ai term éséből a B rankovics G yörggyel
foglalkozik, ism erteti keletkezésének körül
m ényeit, előadásait és operaváltozatát is. E ta-
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I. JOVAN STERIJA POPO VIĆ
MAGYAR KAPCSOLATAI

1.
EGY LEHETSÉGES PÁRHUZAM
Kisfaludy Károly és Jovan Sterija Popovié szerepe a magyar,
illetve a szerb nemzeti drámairodalom megteremtésében1

A Sterija Napok múlt évi ülésszakán dr. Dragiša Živković felhív
ta a figyelmet a Sterija munkásságával kapcsolatos összehasonlító
kutatások fontosságára, s kifejtette, hogy foglalkozni kellene „az
esetleges ösztönzésekkel, az azonos szellemi klímával, az adott kor
szak fogékonyságával... tekintet nélkül arra, hogy találunk-e valahol
közvetlen mintát, követendő példát, vagy csak egy szélesebb analó
giát, asszociációt fedezünk fel Sterija és más külföldi írók között”.
Dolgozatom épp egy ilyen lehetséges ösztönzésre, bátorításra
kíván rámutatni, amely megerősíthette Steriját abban az elhatáro
zásában, hogy íme, eljött az ideje a szerbeknél is bevezetni a színját
szást, illetőleg abban a törekvésében, hogy e saját színjátszás szá
mára megteremtse az eredeti repertoárt, hogy drámai alkotómun
kásságában a saját nemzeti történelmének fényes fejezetei felé
forduljon.
Dušan Mihajlović kiemelte Sterija nyelvtudását, hangsúlyozva,
hogy ismerte úgyszólván korának egész európai kultúráját. Nyilván
való tehát, hogy módjában állott tanulni Shakespeare-től, Goe
thétől, Lessingtől, Wielandtó,! mondjuk, dramaturgiát, jellemábrá
zolást, drámai nyelvet stb., sőt egy-egy ötletet is kölcsönözhetett
(amint ti. D. Mihajlović kimutatta, Sterija MilošObilić c. tragédiájá
ban a tündérek ugyanannyiszor, ugyanolyan szerepben s ugyanazo
kon a helyeken jelennek meg, mint a boszorkányok a Macbethben), de úgy vélem, hogy sem Shakespeare-nél, sem a német iroda
lom említett nagyjainál nem ismerhette fel a színjátszás szerepét
olyan népek nemzeti öntudatának ébresztésében, amelyek még csak
most érnek nemzetté. Ez a folyamat viszont éppen most, a XIX.

század elején vett nagy lendületet a mi kelet-európai népeinknél,
amelyek csak nemrég szabadultak fel a török elnyomás alól, s ennek
most lépett helyébe az osztrák, magyar vagy más uralkodó osztály
újabb elnyomása. Ebben az összefüggésben vizsgálja a szerb nemze
ti színjátszás szerepét Luka Dotlić is, hangsúlyozva, hogy a műked
velő színjátszó csoportok egész sorának - amelyek ezen a vidéken
alakultak a XIX. század húszas éveiben - az volt a legfőbb célja
- „ellentétben a német és más nyelvű vándortársulatokkal -, hogy
ébresszék a szerbek nemzeti öntudatát és érvényt szerezzenek a
szerb nemzeti gondolatnak”.2 Milán Tokin, az egyik legátfogóbb
Sterija-monográfia szerzője is a szerb nemzeti érzés felébresztésé
ben látja Sterija tragédiáinak valódi jelentőségét.
Aki csak foglalkozik a „szerb Moliére” (vagy: a „szerb Kisfa
ludy”), Jovan Sterija Popovié színműíró munkásságával, általában
megemlíti rövid kétéves pesti tartózkodását, mialatt a középiskola
utolsó, ún. filozófiai osztályait végezte és érettségi vizsgát tett. En
nek a tartózkodásnak a jelentőségét, azaz Sterija drámaíróvá
fejlődésében betöltött szerepét azonban már meglehetősen eltérő
módon ítélik meg.
Alojz Ujez teatrológus szerint „1824-től 1826-ig Temesváron,
majd 1826-tól Pesten Sterija számtalan német és magyar nyelvű
színielőadást láthatott. Láthatta a korszak és az adott térség legjobb
színművészeit, a klasszikus és kortárs alkotók legjelentősebb szín
padi műveinek előadását. Ez a korszak (1815-1840) a német szín
ház gyors előretörésének, valamint a magyar színjátszás és drama
turgia felgyorsult fejlődésének ideje volt. Sterija abban a korban élt,
amikor ezen a mi vidékünkön a bécsi Burgtheater dominált, s ami
kor a haladó magyar értelmiség és a hazafias érzelmű nemesség
megalapította a Nemzeti Színházat (1835-1837), amely - akárcsak
a Burgtheater - hatással volt a mi vidékünk és a mi népeink színházkultúrájánakfejlődésére”.
Živan Milisavac, aki szintén könyvet írt Sterijáról3 a pestit kö
vető késmárki jogászéveiről állapítja meg: „Sterija valójában Kés
márkon ért be, itt ismerkedett meg az európai irodalom csúcstelje
sítményeivel (bár ez az ismerkedés még Pesten elkezdődött).”
Marijan Matkovié (Két vígjátékíró c. tanulmányában, amelyben
Marin Držić és Sterija munkásságát veti egybe) a pesti évek kapcsán

arra hívja fel a figyelmet, hogy akkoriban „ezt a nagyvárost állandó
forrongásban tartotta a felébredt magyar nacionalizmus”.4
Mások viszont, abból a tényből kiindulva, hogy a szóban forgó
esztendőkben Pesten állandó magyar színház nem működik (Budán
sem), megállapítják, hogy Sterija itt nem is láthatott magyar színi
előadást, legfeljebb csak németet. Nyomban hozzá is látnak a pesti
német színház korabeli repertoárjának tüzetes vizsgálatához, a mű
soron szereplő német és más külföldi szerzők Sterijára gyakorolt
feltételezett hatásának kutatásához, kimutatva, kitől mit tanulha
tott, hogy a szülővárosában és közvetlen környezetében megfigyelt
jelenségeket és típusokat oly nagy sikerrel eleveníthesse meg a szín
padon. A már idézett Matkovié is úgy fogalmaz, hogy Pesten „Steri
ja megismeri a színházi életet”, de így folytatja: „külföldi írók műve
it olvassa.”
Dr. Gál György történész azt is megkérdőjelezi, hogy tudott-e
Sterija egyáltalán magyarul. Minthogy a XIX. század elején Pest
lakossága többségében német ajkú volt, belvárosában pedig egy
erős és népes szerb közösség élt, igazán nem volt fontos magyarul
tudnia ahhoz, hogy Pesten otthonosan érezze magát.
Alapos okunk van persze feltételezni, hogy Sterija tudott ma
gyarul, s nem is csak annak alapján, hogy Pesten végezte a gimnázi
um utolsó osztályait, majd érettségi vizsgát tett, még csak nem is
elsősorban annak alapján, hogy Késmárkon éppen „magyar jogot”
(„madžarsko pravo”) hallgatott, hanem mindenekelőtt a Hazafiak
(Rodoljupci) című vígjátékában található magyar szavak és kifeje
zések, valamint azok alkalmazása alapján.
De vajon lehet-e ennek a körülménynek valami jelentősége Ste
rija alkotó egyéniségének, drámaírói művészetének formálódásá
ban, vagy csupán egy jelentéktelen s ezért elhanyagolható életrajzi
mozzanat bizonytalanságáról van szó?
Ha szem előtt tartjuk a nemzeti öntudat ébredésének („a feléb
redt nacionalizmusnak”), a nemzeti színjátszás kialakulásának s ez
zel összefüggésben a nemzeti drámairodalom, az eredeti, hazai re
pertoár iránti igény jelentkezésének és kielégítésének hasonló fel
tételeit, időbeli közelségét a magyarság és a vajdasági szerbség köré
ben, akkor igenis lehet e körülménynek jelentősége. Mielőtt azon
ban e kérdésre határozott választ próbálnánk adni, kíséreljük meg

eloszlatni az esetleges félreértéseket Pest magyarságát és a korabeli
ottani színjátszást illetően.
Tény, hogy 1815 és 1833 között sem Pesten, sem Budán nem volt
állandó magyar színjátszás. 1815-ben, csaknem kilencévi működés
után távozott innen az ún. második pesti magyar társulat, s csak
1833-ban telepedett meg Budán, a Várszínházban az az együttes,
amelyből majd az 1837-ben felépült Pesti Magyar Színháznak, a
Nemzeti Színház elődjének együttese regrutálódik. Ez azonban
nem jelenti, hogy e 18 év alatt ne lett volna magyar színjátszás
Pesten és Budán. A húszas évek vége felé például már 15 vándortár
sulat járta az országot, s közülük a tárgyalt időszakban tíz fordult
meg Pesten vagy Budán és játszott ott hosszabb-rövidebb ideig. Sőt,
épp ez alatt az idő alatt játszódott le egy, a magyar színjátszás és
drámairodalom történetében páratlan jelentőségű esemény: 181920-ban a székesfehérvári társulat másfél évig játszott Pesten, s eza
latt egyetlen írónak hét eredeti művét mutatta be - óriási sikerrel!
Az író Kisfaludy Károly volt, az első átütő sikert arató darabja pedig
A tatárok Magyarországon című hazafias ihletésű, történelmi tárgyú
tragédiája. Az egykorú színházi kritikus így üdvözölte az eseményt:
„Nemzetünk már nem ok nélkül remélheti, hogy valahára a Magyar
Nemzeti Theátrom is lábra kaphat.” Még sokatmondóbb a bécsi
Polizei Hofstelle pesti ügynökének a bemutató utáni napon kelet
kezett bizalmas jelentése: „A pesti mesteremberek mind odatódul
tak, pedig a nemesség nagy részével együtt inkább a legelőre, mint
egy művelt színházba valók. Dobogtak, tapsoltak, bravót, vivátot
kiáltgattak... Harsogva visszhangozták a darabbeli »Éljen a ma
gyar szabadság!« felkiáltást. A másnapi német darabot jelentő
német színészt lehurrogták, s csak mikor tört magyar nyelven
fogadkozott, hogy megtanul magyarul, akkor hallgatták meg.”
(Az előadás ugyanis a német színházban volt, amelyet a magyar
együttes Magyarországon a német társulattól vett bérbe.) Tör
tént pedig ez 1819-ben azon a Pesten, amelynek lakossága csak
ugyan német többségű, bár ne feledjük, hogy a mintegy 78 500
lélek 40%-a (1821. évi adat) vagy 30 000 ezernyi magyart jelent,
nem számítva a város közvetlen falusi környezetét. Történt vi
szont mindez a magyar nemzeti öntudat erőteljes kibontakozása
idején.

Kisfaludy sikerének titka, hogy jó érzékkel ismerte fel: a nemzeti
öntudat ébredésének, a nemzetté válás folyamatának egyik szükségszerű kísérőjelensége, egyszersmind ösztönzője a nemzeti múlt
dicsőséges pillanatainak felelevenítése, egyszóval a történelmi ha
gyományok ápolása. Ezért a korábbi gyakorlattal ellentétben
- amely német lovagdrámák fordításában, illetőleg lovagregények
dramatizálásában merült ki (Kotzebue a szerbeknél és a magyarok
nál egyaránt a legnépszerűbb színpadi szerző a tárgyalt korszak
ban) - Kisfaludy mindjárt nemzeti tárgyú művekkel lépett fel, mert
elsőként fogta fel a nemzeti dráma iránt még csak ébredező igényt,
s ezzel a magyar színházba csábította a közönséget. A sokkal na
gyobb drámaíró, de a maga korában Kisfaludy sikereit meg sem
közelítő Katonáéval összehasonlítva állapítja meg róla Horváth
János: „Csekélyebb készültségénél fogva közelebb állt, ösztönszerű
gyakorlati érzékével közelebb férkőzött” kora közönségéhez.
De hát hogyisne tapsolt, dobogott, tombolt volna a közönség,
hogyisne lelkesedett volna, mikor a szerző a győztes tatár vezér
szájába ilyen szavakat adott a legyőzött magyar vitéz dicséretére:
„Tatárok! Ide nézzetek, így hal egy magyar, így hal az igazi bajnok...
Fedjétek be őtet a vitézség címjével... aztán temessétek el tulajdon
várában; megérdemli ez a nemes, hogy azon a helyen nyugodjék
teteme, amelyet oly vitézül védett... Sírköve legyen: örök dicsősége.”
Később ugyan maga Kisfaludy is belátja, hogy bizony „tatári mű” ez,
amelyben „hazapufogtatás” és „bundás indulatok” tengenek túl. A
pesti zajos siker után a Theater an dér Wienben 1821-ben meg is
bukott, de előadásán 1820 őszén még az egész udvar megjelent, élén
a császárnéval és vendégével, Cambridge hercegével, Ilka című da
rabját pedig a pesti német színház is játszotta.
Hasonló történelmi, társadalmi és kulturális körülmények ter
mészetesen hasonló felismerést érlelhetnek meg más-más írókban,
hasonló elhatározásokra és cselekedetekre késztethetik őket anél
kül is, hogy tudnának egymásról. Sterija népe pedig, a XIX. század
elejének vajdasági szerb polgársága éppúgy kezdett nemzeti öntu
datra ébredni, mint Kisfaludy középnemesi környezete, s ekkor jut
Sterija is arra a felismerésre, hogy „a színház aktív politikai té
nyezővé vált... mint a szerb polgárság és a szerb nemzeti törekvések
érvényesülésének kifejezője” (Jovan Popović), és ki is mondta: „ide
je, úgy vélem, hogy nálunk is bevezessék a theátrumot.” Hadd említ

sük itt meg, hogy akárcsak Kisfaludy, Sterija is hazafias történelmi
színművekkel kezdte drámaírói pályáját, s csak később fordult köz
vetlen környezete, a vajdasági szerb polgárság ábrázolása felé, és az
ő opusának is a második fele, a vígjátékok az értékesebb, hasonlít
hatatlanul fontosabb része. Ennélfogva hasonlóan ítéli meg a szerb
irodalomtörténet Sterija történelmi szomorújátékait is, mint a ma
gyar irodalomtörténet-írás Kisfaludyét. M. Tokin, miután kifejti,
hogy Sterija tragédiáinak jelentősége nem annyira irodalmi érté
kükben van, hanem abban, hogy „szükségletet elégíthettek ki”, így
folytatja: „Örömmel várta az olvasóközönség, s hamarosan jól fo
gadták a nézők is. Ezek is, azok is (az utóbbiak mégis inkább) arra
vágytak, hogy könyvben és színpadon a saját anyanyelvükön hallják
a színjátékot a saját dicső múltjukról.”
Arra is figyelmeztetni kell azonban, hogy korántsem azonos
Kisfaludy Károly és Jovan Sterija Popovié helye és szerepe a ma
gyar, illetőleg a szerb irodalomban. Míg Kisfaludy érdeme nem
annyira maradandó művek megalkotásában van, mint inkább az
irodalmi élet megszervezésében (Auróra) és fellendítésében, il
letőleg a nemzeti drámairodalom megalapozásában és a magyar
színházi közönség megteremtésében, addig Steriját a szerb iroda
lom, különösképpen pedig a drámairodalom egyik legnagyobbjának, sok tekintetben szinte elérhetetlen csúcsának tekintik, akár
csak Katonát a magyar irodalomban. Ettől eltekintve, a nemzeti
színjátszás fellendítésében, az eredeti, hazai színházi repertoár
megteremtésében a két vígjátékíró szerepe nagyon is hasonló. Jo
van Popovié szerint ui. Sterija korában „a színház olyan tribünné
vált, ahonnan az író népes közönségéhez, a nemzeti öntudatra éb
redő kispolgárokhoz szólhatott. Sterija kötelességének érezte, hogy
olyan műveket írjon a színházak számára, amelyek e közösség prob
lémáiról szólnak. Nem írt ő az örökkévalóságnak, sem asztalfiókjá
nak, hanem az eleven közönségnek, a meglevő színházaknak, ame
lyek akkoriban Kotzebue ügyesen szerkesztett, de értéktelen szín
műveit játszották”. Mladen Leskovac így fogalmaz: „Steriját az a
felismerés vezérelte témaválasztásában, hogy a mi színházunknak a
mi színeinket és ízlésünket kell felmutatnia, a mi színpadunkon a mi
embereinknek kell lépegetniük...”
Nem kétséges, hogy Sterija megalkothatta mind hazafias tárgyú
és szellemű színműveit, mind vígjátékait anélkül is, hogy hallott és

tudott volna Kisfaludyról és hasonló törekvéseinek óriási sikeréről.
Amint ui. természetes, hogy a vajdasági szerbség nemzeti öntudatra
ébredéséhez a Karadorde-féle szerb felkelés és sikeres nemzeti fel
szabadító harc (1804-13) szolgáltatta a legfőbb indítékot, ugyanúgy
magától értetődő, hogy Sterija mindenekelőtt a korabeli szerb iro
dalomban divatos és sikeres törekvéseket, Milán Vidakovié és Lá
zár Lazarević kezdeményeit folytatta, amikor a nemzeti történelem
hősi és dicső mozzanatait dolgozta fel tragédiákban. Ugyanakkor
azonban ahhoz sem fér kétség, hogy a vajdasági szerb polgárság
nemzeti törekvéseit jelentős mértékben ösztönözte és bátorította a
magyar középnemesség és értelmiség hasonló, nemzeti függetlensé
gi törekvése. Feltételezhetjük tehát, hogy ha Sterija mégis értesült
Kisfaludy sikereirő.1 azok ösztönzőleg, bátorítólag hathattak rá,
hasonló tettre, eredeti drámaírói alkotómunkára indíthatták.
Sterija életrajzában, sajnos, nincs adat arra vonatkozólag, hogy
pesti tanulóévei alatt láthatott-e magyar színházi előadást. „Nem
rendelkezünk semmilyen adatokkal arra vonatkozólag, hogy mit
látott Sterija a színházban” - írja M. Tokin. Tehát bizonytalan, hogy
hallott-e Kisfaludyról, láthatta-e valamelyik darabját, de még azt sem
tudni teljes bizonyossággal, hogy tudott-e magyarul. Ezért a rendelke
zésre álló adatok alapján csak feltételezésekre szorítkozhatunk.
Már említettük, hogy Pest és Buda azokban az időkben sem
nélkülözte egészen a magyar színjátszást, amikor Sterija ott tar
tózkodott. Egy-egy vándortársulat megfordult és játszott itt ek
koriban is, a Székesfehérvári Válogatott Társaság pedig éppen
1826-27-ben. Másrészt ismeretes, hogy az 1818-19-es nagy sike
rek után Kisfaludy darabjainak valóságos divatja kezdődött Magyarország-szerte, s egészen a 30-as évek végéig tartott. Népsze
rűsége később még a szerb nyelvterületre is átcsapott: 1842-ben
szerbre is lefordították Iréné című szomorújátékát Lepa Grkinja
címen. Elvileg tehát láthatott Sterija magyar színielőadást, sőt
Kisfaludy-darabot is. A már többször is idézett M. Tokinnál
egyebek közt ezt olvashatjuk: „Sterija 1826 szeptemberében
Pestre ment... Megismerkedett Jovan Vitkovié pesti lelkess ei a
szerb könyvek cenzorával, minden bizonnyal a bátvíával 0 itKŐ
vics Mihállyal és barátaikkal is...”

A kétnyelvű poétáról pedig mindenekelőtt le kell szögeznünk,
hogy volt kapcsolata, mégpedig igen eleven, a magyar színjátszással.
Darabírással is foglalkozott. Drámát írt például Rákóczi Ferenc
rodostói száműzetéséről (Mikes levelei alapján), valamint Wesselé
nyi báró és Szécsi Mária murányi kalandjáról, mely utóbbi tárgyat
Kisfaludy is feldolgozta Szécsi Mária avagy Murány vár ostroma
című drámájában. Vitkovics továbbá fordított is drámákat, főleg
németből, de német közvetítéssel franciából is. Két magyar fordítá
sát később szerbre is átültette, egy magyar fordítása pedig előadásra
is került Pesten. Aligha képzelhető el tehát, hogy ennek a Vitkovicsnak a házában Sterija jelenlétében is ne került volna szóba a
színház ügye, valamint Kisfaludy neve és drámaírói sikere. De Steri
ja akár találkozhatott is Kisfaludyval Vitkovics vendégszerető házá
ban, amelynek kapui szélesre voltak tárva az irodalom és színház
ügyében buzgólkodó írók, kritikusok előtt. 1812-től 1829-ben bekö
vetkezett haláláig irodalmi összejövetelek színhelye volt Vitkovics
háza, s ezek látogatói között - Berzsenyi, Döbrentei, Fáy András,
Kölcsey, Kazinczy és Vörösmarty mellett - ott volt Kisfaludy Károly
is. És vajon merő véletlennek tekintsük-e, hogy a Hazafiak (Rodoljupci) Zeleniékájának régi barátját, akitől levelet hoz neki Gavrilović Belgrádba, éppen Nagyfaludynak hívják? Vajon nem épp a
drámaíró neve adhatta neki az ötletet e névalkotáshoz, amely ugyan
nagyon magyarosan hangzik, de a magyarban aligha létezik?
A mondottak alapján tehát feltételezhető, hogy Sterija látott
pesti iskoláztatása idején magyar színházi előadást, esetleg láthatott
Kisfaludy-darabot is; Vitkovics vendégszerető házában találkozha
tott a kor kiemelkedő magyar íróival, köztük Kisfaludyval is, akik
igencsak szívükön viselték a magyar nemzeti színjátszás ügyét és
sokat tettek annak fellendítése érdekében. E körökben Sterija tájé
kozódhatott a magyar színjátszás és a nemzeti drámairodalom hely
zetéről, valamint a hazai szerző és a nemzeti múltat megelevenítő
eredeti művek sikeréről.
A két író közötti lehetséges párhuzam azonban csak munkássá
guk első korszakára érvényes, amikor mindketten hazafias tárgyú
szomorújátékokat alkottak. Mert a továbbiakban Sterija messze
eltávolodott gondolkodásban, felfogásban közvetlen környezetétől

és közönségétől: „nem hízelgett neki, nem követte példáját” (M.
Leskovac). Világosan felismerte a vajdasági kisváros kicsinyes, ne
mesekre kacsingató polgárságának hibáit, s határozottan ki is gú
nyolta. Azt vallotta, hogy „a színház orvosság az erkölcsi betegsé
gekre”, illetőleg „iskola, melynek célja a tanítás és az erkölcs megjobbítása”, nem pedig a könnyed szórakoztatás. „Minden olyan kife
jezést - hangsúlyozta -, minden olyan szót, amelytől az ártatlan arc
pirulni kénytelen, s amelynek nincs más célja, mint a nevetést kivál
tani, száműzni kell a színházból.” Ezért mondhatta apja a Fösvény
(Kir Janja) elolvasása után - magára ismerve a vígjáték főhősében
-: „Táplálod a kutyát, s aztán beléd mar”; legkíméletlenebb szatírá
ja, az álhazafiakat leleplező Hazafiak előszavában ezt írja: „Nem az
volt ezzel a szándékom, hogy sárral dobáljam a népemet, hanem
hogy tanítsam és öntudatra ébresszem.” (Ez a tanítás azonban még
igen sokáig elmaradt, mert e vígjáték csak 1904-ben került először
színre Belgrádban, holott 1878-ban helyezték el Sterija örökösei a
Matica srpska könyvtárában. Maga Sterija sem tett kísérletet sem
előadására, sem kinyomtatására életében.)
Kisfaludy viszont a pesti értelmiségi, írói körökből szemlélte a
vidéki nemesség elmaradottságát, fejlődésre való képtelenségét, de
igazán csak a külföldet majmoló Szélházy-féléket gúnyolja ki, míg
pl. a katonásan nyers és darabos Baltafy iránt már sokkal elnézőbb,
mivel a nemzeti hagyományok megtestesítőjét tiszteli benne. Érde
kes - és Kisfaludy „gyakorlati érzékét” szem előtt tartva semmiképp
sem véletlen -, hogy voltaképpen csak egy prózai elbeszélésben, a
Sulyosdi Simonban volt következetes osztálya tehetetlenségének és
maradiságának leleplezésében. Nyilvánvaló tehát, hogy sokkal job
ban ismerte osztályát és annak hibáit, mint vígjátékai alapján hihet
nénk, de színpadi műveiben csak addig merészkedett el e hibák
bírálatában, ameddig osztályának képviselői hajlandók voltak kö
vetni.
A Sterija és Kisfaludy közötti alapvető különbség éppen az osz
tályuktól való eltávolodás mértékében, hibái, elmaradottsága bírá
latának mélységében és következetességében van.

2.
„MAGYARIZMUSOK” ÉS EGYÉB
MAGYAR VONATKOZÁSOK A HAZAFIAK
CÍMŰ VÍGJÁTÉKBAN5

A Hazafiak a legnagyobb szerb vígjátékíró, Jovan Sterija Popović drámaírói opusának záró darabja, legjobb, ám mindmáig legvita
tottabb műve. Nem véletlen tehát, hogy a remekmű kerek fél évszá
zaddal a keletkezése után került először előadásra s látott nyomdafestéket is. Azóta is ritkán vállalkozik színház arra, hogy műsorra
tűzze, rendező, hogy színre vigye, mert valahányszor szenvedélyes
viták követik az előadását. (Alkalmam volt ezt tapasztalni 1992ben, amikor is Sremska Mitrovicán, a Vajdasági Hivatásos Színhá
zak Találkozóján mint a bírálóbizottság elnöke a kikindai ama
tőrszínház előadása után a kerekasztal-beszélgetést vezettem.)
Mintha még napjainkban is sajnálatosan, sőt félelmetesen sokan
nem hallanák ki a darabból, ami pedig benne van, s amit Sterija így
fogalmazott meg műve Előszavában: „Mindazt, ami jó volt, megír
ják majd a történelemben, itt az önzés és a szenvedélyek kerülnek
bemutatásra. Hogy pedig az én szándékom nem a szerb nép befeketítése volt, hanem a felvilágosítása és öntudatra ébresztése, miszerint a
bűnösök a legnehezebb helyzetekben is tudnak ügyeskedni, abban
minden jó szándékú hazafi egyetfog érteni énvelem,}. (Aláhúzta: J. G.)
Sajnos, az írónak ez a reménye máig sem vált valóra, még a mai
közönség sem akarja megérteni, hogy Sterija nem a szerbséget lep
lezi le, marasztalja el, s nem értik, hogy - amint egyik legavatottabb
méltatója, Vasa Milinčević is fogalmaz - „Sterija már a címadással
is ironizál, hisz a mű nem a hazafiakról, hanem az álhazafiakról
szól, s ironikus a »vidám színjáték« alcím is, hisz abban semmi
vidámság nincs.”
A magyar olvasó - és néző? - figyelmére azért is érdemes ez a
színmű, mert a már idézett Milinčević szerint „A magyar nyelv
külön jellemzője a szereplőknek... Az egész atmoszféra hitelességé
hez hozzájárulnak az ötletesen alkalmazott magyarizmusok, kivált
Žutilov és családja beszédében, hisz e család fia nem is tud szerbül.”
Bratoljub Klaić pedig, aki Sterija nyelvezetéről szóló értekezésében
külön fejezetet szentel a magyar nyelvnek, ezt írja: „A magyar nyelv
jellemző a Hazafiak című vígjátékra, legfőbb hordozója pedig Žuti-

lov aki »valaha nótárius« volt.” Milinčević azt is hangsúlyozza, hogy
a Hazafiak nem történelmi színmű. „Az író nem ábrázolja a törté
nelmi személyiségeket, az 1848/49-es mozgalom részvevőit; a törté
nelem a cselekménynek csak a hátterében van.” De tegyük hozzá,
ott igencsak jelen van, hisz az álhazafiak, a háborús zűrzavar igazi
vámszedői aszerint forgatják a köpönyegüket, aszerint cserélgetik a
szerb és magyar kokárdákat a mellükön, ahogy a hadi helyzet alakul
- szenttamási győzelem, majd csatavesztés.
Sterija a darabhoz írt Előszavában hangsúlyozza: „Ezt a színda
rabot nem találtam ki, hanem mindent, ami abban történik, még a
kifejezéseket és a szavakat is magam gyűjtöttem, mit az életből, mit
az újságokból... Legyen tehát ez a színdarab a szerb mozgalom ma
gántörténete.” Mindezt összegyűjteni valóban módjában állt az író
nak, mert a darab cselekményének hátterében levő események ide
jén Sterija Versecen tartózkodott a „hazafiakkal” együtt, s ő is tagja
volt annak a körzeti bizottságnak, amelynek tagjait ábrázolja.
*
Mielőtt a Hazafiakban előforduló magyar szavakat és kifejezése
ket, a cselekménynek a magyar szabadságharccal való szoros össze
függését részleteznénk, szögezzük le, hogy Jovan Sterija Popovié
bizonyíthatóan jól tudott magyarul, jól ismerte a reformkorszak és
a szabadságharc eseményeit, szereplőit. A gimnázium felső osztá
lyait („a filozófiát”) Pesten végezte 1826-ban, majd Késmárkon ma
gyar jogot („madžarsko pravo”) hallgatott és végzett. Eszerint Pes
ten tanúja lehetett Kisfaludy Károly drámaírói sikereinek is. (Egy
lehetséges párhuzam című tanulmányomban 1979-ben, szintén Ver
secen, a Sterija Napokon már felhívtam a figyelmet arra a feltűnő
párhuzamra, hogy akárcsak Kisfaludy, Sterija is hazafias tragédiák
kal kezdte színműírói pályáját, és a saját osztályát kigúnyoló vígjáté
kaival vált halhatatlanná.)
Sterija tehát mint késmárki joghallgató igen tájékozott volt a
reformkor politikai küzdelmeiben, ismerte a különböző áramlato
kat, törekvéseket, akárcsak a saját vajdasági, bánáti környezetében
is. Ezért tudta jól megválasztani eszméinek két szószólóját, Nagy
Pált és Gavrilovićot, akiknek a szájába adta a maga politikai üzenetét.
Kik is voltak ezek az „autentikus” személyiségek? Az egyik Gavrilović, a kor mérsékelt politikusa, szimbolikus szereplő, aki „Gav-

rilo Arhangelre asszociál”. Nagy Pál, azaz Felsőbüki Nagy Pál
(1777-1857) országgyűlési követ, a Magyar Tudományos Akadémia
igazgatóbizottságának tagja „összesen négyszer vett részt a nemesi
felkelésben, s eközben aranysarkantyús vitéz is lett...” Az 1830-i
„országgyűlésen ismét jelen volt, de itt (...) népszerűsége már csök
kenni kezdett; a következő 1832-1836-iki és 19839-1940-iki or
szággyűléseken pedig azt a keveset is elvesztette, mely számára még
fenmaradt. Pedig ő nem lett mássá, hanem a viszonyok s a körülmé
nyek alakultak át (...) Az 1848. nagy átalakulás s a szabadságharc
története nem ismeri N. nevét; az arra következő abszolút rendszer
ellen azonban a döblingi prófétával együtt, a nem kompromittált
hazafi bőven szórta élcei találó nyilait.” (A Pallas Nagy Lexikona.
XII. Bp., 1896.)
Lássuk egy röpke dialógusban az író két szószólójának politikai
állásfoglalását és az író kortársainak szánt üzenetét, melyeket az ő
szájukba adott:
NAGY PÁL: (miután fennhangon ezt olvassa az újságban: Mi a
magyarokat kiűzzük Tungúziába, mi kiirtjuk őket) Követeljétek
jogaitokat, írjatok, bizonyítsatok, de ne szidjuk, ne mocskoljuk egy
mást. Vajon nem együtt fogunk élni ezután is?
ZELENIĆKA: (miután elismeri, hogy egyszer tévedett) Az a
bölcs igazán, aki beismeri a tévedését... Most mindnyájan tűzzük ki
a magyar kokárdákat. [Mármint a szenttamási csatavesztés után!]
GAVRILOVIĆ: Korábban azt kiabálta, hogy az a magyarpárti
[magyarón], aki kitűzi, most pedig az, aki nem tűzi ki. Végtére is az
lesz magyarpárti, aki nem akar elmagyarosodni.
LEPRŠIĆ: Jól ismerjük mi a maga érzelmeit, újabb bizonyíté
kokra nincs szükségünk.
GAVRILOVIC: Hogy mennyit tettem én a szerbség érdekében,
és mennyit mások, azt jól tudja a világ, maga pedig ítéljen, ahogy
akar.
Hogy tudja-e a világ, mindenekelőtt a szerbség, hogy mit tett
érte, Sterija abban nem is volt olyan biztos. A Hazafiakat ugyanis
élete vége felé írta, akárcsak a Davorje címen megjelent versesköny
ve legtöbb darabját. Igaz, „Sterija kora lelkiismerete szeretett volna
lenni, a nevettetés, a tréfa és a szatíra eszközeivel kívánta kora
hibáit helyrehozni. Élete végén azonban elkeseredve, kiábrándulva
visszavonult Versecre, mindinkább magába zárkózott abban a

meggyőződésben, hogy semmit sem tett, minden fáradozása hiába
valóvolt.”6
*
Amint már idéztük, mind Milinčević, mind Klaić szerint a Haza
fiak külön jellemzője a benne előforduló sok magyar szó és kifeje
zés. Valóban, a darabban elhangzó első szavak, mondatok is magyarok:
ŽUTILOV: Iljen a szabadság?
MIND: Iljen! v
ŠERBULIĆ: Živeo petnaesti mart! (Éljen március 15-e!)
SMRDIĆ: Vivat!
ŽUTILOV: Nem szabad azt kiáltani: Vivat. A szabadságban
csak „iljen” van.
Ez a Žutilov, a valamikori nótárius a szenttamási csatavesztés
után Zsutilaira változtatja a nevét, a Smrdiéét Büdösire, a Šerbulicét meg Kígyóira, mivel vlah nyelven a šerb kígyót jelent. Természe
tesen az sem véletlen, hogy Sterija éppen a március 15-ét éltető
felkiáltást adja Žutilov szájába. Nagyon jól tudta, mi történt ezen a
napon, de még a „vivat”-ot is magyarítja „iljen”-re, holott a magyar
„úri” nyelvben ez szinte általános használatban volt. Megjegyzendő,
hogy Nagy Pál, az egyetlen magyar szereplő, a darabban egyetlen
magyar szót sem ejt ki. Amikor Zutilov így köszönti: „Jó napot, Pali
pajtás”, ő így válaszol: „Sluga, gospodo. Kako ste? (Szolgája, uraim.
Hogy vannak?)
Első pillanatra talán meglepő, hogy Sterijának ezt a legjobb
színművét, amely, mint láttuk, nemcsak magyar szavakkal és kifeje
zésekkel van teletűzdelve, de egész cselekménye szorosan kapcsoló
dik a magyar szabadságharchoz, mindmáig nem fordították le ma
gyarra, tehát magyarul színpadra sem került. (Egy néhány oldalnyi
részlete Dudás Kálmán fordításában olvashatód szerbhorvát iroda
lom kistükre című, 1969-ben megjelent antológiában.) Pedig Sterija
korántsem ismeretlen a magyar színházi emberek és nézők számára,
hisz az itteni magyar színpadokon - hivatásosak és műkedvelők
egyaránt - nagy sikerrel játszották a Fösvényt (Kir Janja), a Felfuvalkodott tökfejt (Pokondirena tikva), s a Füllentő és hazugot (Laža i
paralaža). Bármilyen hihetetlennek tűnik is, ennek alighanem ép
pen a benne előforduló sok-sok „magyarizmus” a magyarázata. (Jó
napot, Pali pajtás; Lásd, édesanyám; az istenit!; Iljen a szabadság!;

Ki! stb.) Emlékeztessünk rá, hogy számos magyar színműben, hogy
ne menjünk messze, éppen Kisfaludy Károly Kérők című vígjátéká
ban az idegen szavak, kifejezések jellemeznek egy-egy szereplőt:
Perföldyt „deákossága”, azaz latinnal cifrázott beszéde, a külföldet
járt Szélházyt pedig a francia szavak és kifejezések gyakori haszná
lata jellemzi. Ez érthető. De vajon hogy hangzana magyar szövegben
egy szereplő, még ha idegen is, magyarizmusokkal való jellemzése?
Hogy pedig szerb színpadokon is csak nagy ritkán kerül előadás
ra, s akkor is viták pergőtüzébe kerül, annak a következőben keres
hető a magyarázata: „A hazafiak (értsd álhazafiak! - J. G.) az emig
rációban, Belgrádban sem számítanak veszteseknek, (ti. a szerbek
veresége után). Míg a menekültek tömegeit betegség és éhség gyötri
a külvárosokban, valamint a Száva és a Duna partjain, addig a
hazafiak a nemzeti pénzalap kirablása révén nagy gazdagságra tet
tek szert, s most új kombinációkba kezdenek”. (V. Milinčević) Ste
rija tehát időről időre sajnálatosan időszerűvé válik!
*
Befejezéséről szólnom kell egy dilemmáról Sterijával és szóban
forgó vígjátékával kapcsolatban, amely - számomra - feloldhatat
lannak bizonyult. A Vajdasági Színházi Múzeum megtisztelő felké
résére, hogy vegyek részt a verseci szaktanácskozáson, mindenek
előtt azért jeleztem a részvételemet, mert meg voltam győződve
arról, hogy a Hazafiak jobb megértésének kulcsa a kezemben van,
illetve Sterijának az élete vége felé Haynauról írott versében.
A verssel először a 60-as évek elején találkoztam Csuka Zoltán
fordításában A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből.
Válogatás hét évszázad írásaiból című könyvben (Tankönyvkiadó,
Bp. 1962.). A versfordítás alatt a jegyzetekben ez olvasható: „Ezt a
versét röviddel halála előtt írta Haynau, az önkényuralom magyar
országi katonai kormányzója, az egykori »bresciai hiéna« halálára”.
Másodszor A szerbhorvát irodalom kistükre című, a budapesti Euró
pa és az újvidéki Fórum Könyvkiadó közös gondozásában 1962-ben
megjelent kötetben olvastam Dudás Kálmán fordításában. (Csuka
Zoltán csak azt írta „címként” a versfordítás fölé: „Vers Haynau
halálára”, Dudás Kálmán viszont ezt: „Egy hóhér halálára”. (A vers
eredeti címe: Na smrt jednog zlikovca.) A második fordítás alatti
jegyzetben szintén ez áll: Sterija e „költeményét Haynau halálára
írta”. A Csuka-fordítás alatti jegyzetben ez is olvasható: „Eredeti

szövegét közli a Književne novine (Irodalmi Újság), Beograd, 1956.
ápr. 15.13. sz.”
Lássuk, ki is volt ez a Haynau. Teljes nevén Julius Jákob Haynau
báró Kasselban született 1786-ban. 1847-ben „temesvári hadtestpa
rancsnoknak neveztetett ki, de onnét összeférhetetlen természete
miatt visszahívták. A forradalom kitörésekor nyugalomban élt
Grazban. Mint önkéntes újra belépett a seregbe, és mint ezredes
vezette éppen Olaszországban levő ezredét. Mint Verona parancs
noka, továbbá a custozzai és lonatói csatákban való részvétele által
nagy érdemeket szerzett, de már akkor is kérlelhetetlennek és sze
szélyesnek mutatta magát. Neve egész Európában hírhedtté lön,
midőn 1849 ápr. leverte a föllázadt Bresciát és kegyetlenül üldözte
az olasz hazafiakat, annyira megfeledkezve minden emberségről,
hogy nőket is korbácsoltatok Ezóta mintegy szójátékkal »bresciai
hiénának« nevezték... Mindamellett reábízták a felkelő Velence
ostromát, melyet teljes erővel folytatott, midőn 1849. máj. végén
reábízták a magyarországi hadjárat vezetését teljes hatalommal... az
oroszok segítségével jún. 20. és 21. visszanyomta Görgeyt Zsigárdnál és Perednél, elfoglalta Győrt, júl. 11. visszaverte a Komáromból
kitörni akaró magyar sereget, megszállottá a fővárost és nyomon
követve Dembinszky seregét, Szőregnél és végre Temesvárnál nagy
győzelmeket aratott... Teljhatalma módot nyújtott neki arra, hogy
bosszúját töltse a szabadságharc elfogott vezérein és az egész sze
rencsétlen országon. Az 1849. okt. 6-iki kivégeztetések Aradon és
Pesten, számos hazafinak megöletése, sok ezernek börtönbe vetése és
üldözése mindenkorra megbélyegzik H. emlékét.” (A Palias Nagy Lexi
kon* VIII. Bp., 1894.)
A vers teljes egészében, sorról sorra érvényes Haynaura
Mit? Híre, fénye a gyors idő rongya?
Máris elillant, nem telt három év?
S mint a mocsokban fogantatott gomba
Fröccsen a síri éjbe szerteszét.
Mely a világon rémületet osztott,
Két keze (egykor népek ostora),
Véresen fekszik jeges mellén most, hogy
Rothadón holnap legyen föld pora.

Ó, iszonyú sors! Zordon ítélet
Rája lesújt, de kegyet már nem ád,
S hogy gonosz éltét bánja is, e lélek
Nem kap időt s nem feloldozást;
Úgy megyen immár, maga a zord végzet,
Rettenet, átok, a szörnyű úton,
Melyen a lelkek, akiket kivégzett
Futnak elébe, bosszú arcukon.
Könnyük és kínjuk, amit elviseltek,
Mint ezer kígyó, mellén tekereg
Csontkezűk rája emelik, s libegnek,
Várnak az Úrtól zord ítéletet.
Dölyfösen egykor, aki bírt hatalmat,
Csúszik a porban nyüves éltéért,
Térdre rogy most és kegyelemért jajgat,
Ő, ki gyönyörrel csapolta a vért.
Hol van erője, a konok feje hol van,
Mely a világnak ridegen feszült?
Hírneve szétfolyt, neve is kilobbant,
S mint az ökömyál, szanaszét repült.
Föld pora, üdvöd a sötét pokolnak
Rossz chimérákért minek adtad el?
íme, halálod gyógyír millióknak
S boldog öröm száll az egekre fel.
Mind a hízelgő hamis könnyét ontja,
S csalfa erények után szimatol,
Sírkövén míg a felírást kutatja,
Gyenge tömeg most csak téged okol.
Sok gonosz tette keserű, emlékét
Már le nem mossa alakoskodás,
Síri homályból kikaparja testét
S bünteti méltán a nagy számadás.
(Csuka Zoltán fordítása)

Csakhogy... Már a Davorje c. verseskönyvben (1854) megjelent
vers alatt is ez a jegyzet olvasható: „L. Rajić Irodalomtörténetét
VII. köt. XIV. fejezet. Tehát Vukašin királyról szól (neki szánta a
költő? „namenjena”). Ugyancsak a vers alatt a következő lapon ez
áll: Sedmica, 1852.8. sz. (Megjegyzendő, hogy ugyanez a jegyzet ott
van a Književne novine említett számában is a vers alatti jegyzetben.)
Kétségtelen tehát, hogy a vers 1852-ben jelent meg, Haynau pedig
1853-ban halt meg!
Mi történt? Vajon Csuka Zoltán figyelmét elkerülte a vers alatti
jegyzet? Elnézte ezt A szerbhorvát irodalom kistükre igen rangos
szerkesztőbizottsága is - Csuka Zoltán, Hadrovics László, Božidar
Kovaček, Draško Redep, Szeli István és Vujicsics D. Sztoján -?
Vagy Jovan Sterija Popović még életében „eltemette” és elátkozta a
„bresciai hiénát”?

II. „SZERBEK ÉS MAGYAROK DICSŐ ORCÁJA”
SZERB TÖRTÉNELMI HŐSÖK 19. SZÁZADI
MAGYAR DRÁMÁKBAN

Az ezredéve egymás mellett élő három nemzet kapcsolatai a
színjátszás és drámairodalom területén a több száz éves esetlegesség,
dokumentálatlanság után a 19. századtól kezdve viszonylagos folya
matosságot mutatnak. Sőt, állíthatjuk: mind a folytonosság, mind az
intenzitás és sokrétűség, illetőleg a kétirányúság tekintetében e
század színházi kapcsolatai messze kimagaslanak mind az előbbi
századok, mind a jelen század eredményeiből. Igaz persze, hogy mai
(vagy a mait megközelítő) értelemben vett színjátszásról is csak a múlt
századtól kezdve beszélhetünk e nemzetek kulturális történetében.
A továbbiakban e kölcsönös kapcsolatok kiemelkedő példáit
tesszük vizsgálat tárgyává, éspedig Balog István Cserny Gyúró (Cserni György, azaz Karagyorgye-) drámáját, Obernyik Károly (és
szerzőtársai) Brankovics Györgyét, mindkettő példátlan sikersorozatát
mind a magyar, mind a szerb és horvát színpadokon, majd pedig a
magyar (nép-)színművek nagy és tartós sikerét a szerb és horvát szín
padokon, különösen átírt, adaptált változataikban („posrbe’).
Minthogy (szinte) valamennyi szóban forgó darabra érvényes,
hogy sikerük nincs arányban irodalmi-esztétikai értékükkel, e siker
magyarázatát, titkát más tényezőkben kell keresni, mégpedig má
sokban az egyik, a másik és a harmadik nemzet közönségénél, s
másokban az egyik és másokban a másik történelmi időben.
A vizsgálódások során nem tévesztjük szem elől, hogy példáink
csupán a jéghegy csúcsait jelentik, s ezek mélyén, alapjaiban ott kell
tudnunk például Balog István dél-baranyai (Lőcs-Luő) származá
sát, igen valószínű sokác-szerb nyelvtudását, e népek hagyományai
nak ismeretét, e népek iránti rokonszenvét, ismeretségét Joakim

Vujiétyal darabja első szerb fordítójával s talán barátságát is iránta;
fel kell tételeznünk (néhány elbeszélése alapján) Obernyik Károly
valamiféle élményét is a szerbekkel kapcsolatban (Szerbiából?), de
Odry Lehel dél-bácskai származását is (Nemesmilitics-Svetozar
Miletié); ő viszont a Bran/covics György operalibrettójának társszer
zője s a főhős szerb despota mindmáig utolérhetetlen megjelenítője
volt a színpadon. Továbbá ott kell tudnunk a mélyben Jovan Sterija
Popovié pesti középiskolai éveit, Joakim Vujiénak, a „szerb színját
szás atyjá”-nak tanári működését Szentendrén a szerb tanító
képzőben, együttműködését Balogékkal az első szerb színházi
előadás előkészítésében és engedélyeztetésében, majd az intézmé
nyesült első szerb nemzeti színházak (az Újvidéki Szerb Nemzeti
Színház és a Belgrádi Nemzeti Színház) első igazgatójának, Jovan
Đorđevićnak szintén pesti tanulmányait, magyar nyelvismeretét és
irodalmi tájékozottságát, majd az újvidéki Szerb Nemzeti Színház
későbbi igazgatóinak, Antonije Hadžićnak és Žarko Vasiljeviének
hasonló jártasságát a magyar (dráma)irodalomban, utóbbinak
Kosztolányi-fordítását, s azt a körülményt, hogy repertoárpolitiká
jukban nagymértékben „támaszkodtak a magyar színház tapasztala
taira” (B. Kovaček). E kapcsolatok legmélyebb indítéka és legfőbb
magyarázata tehát e nemzetek sok száz éves egymás mellett élése, sőt
együttélése, jelentős részük életkörülményeinek hasonlósága, felismert
vagy figyelmen kívül hagyott történelmi sorsközösségének tudata.
1. „HOGY LEHETETT ENGEDÉLYEZNI
EGY ILYEN ELŐADÁST?”
(Balog István: Cserny Gyúró)
Maga Ferenc császár vonta e szavakkal kérdőre Erdődy grófot, a
budai kancellária vezetőjét, mert engedélyezte Balog István színész
író Cserny Gyúró avagy Belgrádnak megvétele a Törököktől (Néző
Játék 4 Felvonásban. A Csá. Kir. priv. újságok szerént írta Balog
István színjátszó. Pesten 1812 Júliusban) című színművének előadá
sát a pesti magyar színházban.7
E dorgáló császári levél szerint a kancellár figyelmen kívül hagy
ta az udvar általánosan ismert politikáját, s ezért azonnali magyará
zattal tartozik. E politikát pedig egy 1808. évi rendelet tartalmazza,

mely szerint a szerb felkeléssel bármilyen formában foglalkozó ira
tok nyomtatásához az udvar engedélyére van szükség.
Vajon Erdődy gróf nem tudott volna erről az „általánosan is
mert” rendeletről, vagy csak megfeledkezett róla?
Balog István állítólag abból a meggondolásból írta darabját,
hogy megnyerje színháza számára a jómódú budai és pesti szerbe
ket, mert bizony társulatának ekkoriban rosszul állt a szénája. A
téma, mármint a Karadorde vezette szerb nemzeti felkelés a törö
kök ellen, a levegőben volt, az újságok - a Wiener Zeitung, a Magyar
Kurír és a Hazai Tudósítások - rendszeresen beszámoltak róla. A
darab egyik szereplője, Szilágyi Pál (Glavást alakította) szerint nem
más, mint maga Katona József adta volna az ötletet Balognak:
„...erről kellene színdarabot írni, s ezt kellene a színpadra hozni,
mert a pesti rácságot mind becsalná a színházba!8 Ha szem előtt
tartjuk, hogy Katona alig néhány év múlva (1815-ben) megírja majd
a Bánk báni, biztos kézzel nyúlva a 13. századi történethez, hogy
általa a maga korához szóljon, akkor joggal feltételezhető, hogy a
témaválasztás javaslatában nagyobb, távolabbi cél is vezérelte, mint
„a pest-budai rágács becsalogatása” a színházba. Nincs is annak
különösebb jelentősége, hogy Balog Katona József javaslatára írta-e
meg darabját, vagy a sokácokkal-szerbekkel való együttélés hazul
ról hozott emlékei befolyásolták a témaválasztásban, esetleg csak jó
színészi-írói ösztönére hallgatott. A darab keletkezésének azonban
még néhány körülménye figyelmet érdemel. A már idézett Szilágyi
Pál említi: a visszaidézett beszélgetés során ,Jialog István azonnal
fel is karolta az eszmét, s minthogy rácul is tudott valamicskét,
magára vállalta a kidolgozását. El is készült a darab rác népdalokkal
spékelve az előadásra.”9 Az is valószínű, amint arra Bor Kálmán
figyelmeztet, hogy „A rendkívüli siker láttán fogamzott meg Vujićban a gondolat, hogy szerbre fordítsa ezt a színpadi művet is. A
szöveget vagy már az előadás betiltása (1812. november 12.) vagy a
szövegkönyv (súgópéldány) elkobzása (1812 decembere) előtt meg
szerezhette (lemásolhatta) ebből a célból.”10 Nem tudni, mikor
kezdődhetett Balog István (és társulata) és Joakim Vujić ismeretsé
ge és baráti, színházi együttműködése, de azt igen, hogy 1813. július
27-én „Vujiéék írásban fordultak a Helytartótanácshoz, és kérték,
hogy a magyar színházban három alkalommal szerb fordításban
előadhassák a német Papagoy című színdarabot... A kérelem első

négy aláírója hivatásos színész, a magyar társulat tagja: Balog Ist
ván, Láng Adám, Jakobovits János és Fehér Tamás, az ötödik Milovan Vidaković szerb író és idegen nyelvek tolmácsa, végül a hatodik,
Joakim Vujić”.11 A Joa/cim Vujić életműve című újvidéki kiállítás
Szentendre 1810-1815 pannóján a következő képaláírás olvasható:
,Joakim Vujié és Milovan Vidaković, a szentendrei tanítóképző diák
jai és a pesti magyar színtársulat hivatásos művészei együttesen készí
tették elő a Kreštalica (Papagáj), azaz Kotzebue Papagoy című da
rabjának Vujié-féle fordítását, átdolgozását”. Az is ismeretes, hogy
az előadás nyolc szereplője közül három magyar: Balog István, Fe
hér Tamás és Balog húga, Julianna. Ők tehát minden bizonnyal
tudtak szerbül. Ha feltételezzük, hogy egy ilyen együttműködésnek
már a Karagyorgye-dráma megszületése előtt, vagy épp akörül is
lehettek előzményei, akkor figyelmet érdemel a következő adat is.
„Belgrád megvételét (1806) végignézte Joakim Vujić is Zimonyból,
s lelkesen ír róla Novejše zemljeopisanije (Újabb földrajzi leírás)
című munkájában.” Természetesen csak feltételezésekbe bocsát
kozhatunk azzal kapcsolatban, hogy lehetett-e része Vujićnak
már a témaválasztásban is, segítségére lehetett-e Balognak pél
dául az események színhelyének leírásában stb. De mindez nem
elképzelhetetlen.12
Balog tehát megírta Csemi Györgyét, s engedélyeztetés céljából
benyújtotta a Helytartótanácshoz, személyesen Madarassy budai
cenzorhoz. Amint azonban ekkor kiderült, új színmű előadására
csak a tanács ezzel megbízott referens tanácsosa adhatott - volna! engedélyt, ha lett volna ilyen tanácsos. A Pesten játszó magyar
társulatok műsorának engedélyezésére egyik tanácsosnak sem volt
megbízatása. (Nyilván ritkán fordultak magyar színházak ilyen ké
relemmel a tanácshoz, mert leginkább németül már játszott fordítá
sokat adtak elő.) Madarassy 1812. augusztus 15-én a következő
cenzori véleménnyel terjeszti fel a darabot a Helytartótanácshoz:
„Nincs benne semmi, ami az újságokban is nem jelent volna meg.”
Mint láttuk, erre utal a darab alcíme is. A Helytartótanács nem
küldte tovább a darabot Bécsbe (amit megtehetett volna, mondjuk, a
cenzori vélemény kíséretében), hanem három nappal a cenzori je
lentés után maga engedélyezte. (Balog szerint Gerlai báró közbenjá
rására.) (Aláhúzta: J. G.)

Ismeretes, hogy a Csemi György 1812. szeptember 15-ei és 27-ei
előadása frenetikus sikert aratott. A „pest-budai rácság” valóban
betódult a magyar színházba - egyfelől nemzete és nemzeti hőse,
Karadorde dicső felszabadító harcáért lelkesedni, másfelől a Ruzsica szerepében szerb népdalt szerbül (is) éneklő bájos Széppataki
Róza (majdan Déryné) nagyszerű színészi produkciójáért. „Volt
dicsőség, volt tapsvihar... Volt minden dal végével fórázás, kihívá
sok.”13 A november 12-ére hirdetett harmadik előadás napján, te
hát az utolsó pillanatban, az említett császári levél értelmében a
darab előadásait betiltották. S betiltották az udvari rendőrségi
ügynök jelentése alapján. Feltehetőleg a jelentés váltotta ki a
levelet is.
Érdemes azonban itt az egyes dátumok egymásutánját szemügy
re venni. A császári levél október 20-ai keltezésű, a kancellária
felszólítását a betiltásról és a sűgókönyv elkobzásáról a Helytartótanács november 3-án (két héttel később!) továbbítja Pest városá
hoz, amelynek kiküldött biztosa (Vukovich Mihály) ismét csaknem
tíz nappal később, november 12-én érkezett megakadályozni az
előadás megtartását. Balog maga számol be naplójában arról, hogy
milyen bőségesen kárpótolták a pesti Váci utcai gazdag szerb keres
kedők az előadás betiltása miatt elvesztett jövedelemért, bevételért.
A Csemi György története és sikersorozata ezzel a betiltással
korántsem zárult le. Amint látni fogjuk, a hallgatólagos engedélye
zések és késedelmes betiltások, majd utólagos dorgálások egész
sora következik, ami az eredetire és a fordításra egyaránt érvényes.
„Hiába tiltották meg Balog darabjának előadását. Több mint két
évtized után a fővárosba is visszatért, de vidéken röviddel a betiltás
után felbukkant” - írja Waldapfel József, azt is hangsúlyozva, hogy
nemcsak a szerbség körében, de „sok tiszta magyar vidéken (is)
játszották utóbb nagy sikerrel”. Ezt azzal magyarázza, hogy oly dara
boknál, melyek „vagy nyomtatásban megjelentek már, vagy a fővá
rosban korábban műsoron voltak, s ez színlappal vagy éppen az
utóbb visszavont engedéllyel igazolható volt, könnyű volt az eléggé
ki nem oktatott, helyi hatóságokat megtéveszteni”. S még egy mon
dat Waldapfel tanulmányából: „A Csemi György a 20-as és 30-as
években az összes magyarországi és erdélyi színtársulatok műsorán
szerepelt, sőt többnyire a legjövedelmezőbb darabok közé tarto
zott.14

Valóban, ilyen szerencsés volt Balog István, valamint „az összes
magyarországi és erdélyi színtársulatok, hogy az egész országban
csupa tévedő, eléggé ki nem oktatott helyi hatóságokkal” és cenzo
rokkal akadt dolguk?
De folytassuk a darab történetét. Vukovich Mihály biztosnak a
meghagyás szerint a november 12-ei előadás betiltásával egyidejű
leg el kellett volna (!) koboznia a súgókönyvet is. Ez azonban nem
történt meg: „Mérey igazgató távolléte miatt csak nyolc héttel (!)
később”, 1813. január 11-én küldte el a városi tanács a Helytartóta
nácshoz, az pedig még később Bécsbe. „A Helytartótanácsot végle
ges jelentésének beérkezése után külön udvari rendeletben megdor
gálták gondatlanságért”.15 (Aláhúzta: J. G.)
Különben talán épp e nyolc hét alatt fordította le a darabot
szerbre Joakim Vujić. Božidar Kovaček szerint ugyanis „Vujić még
a betiltás és elkobzás előtt megszerezte a szöveget, hogy lefordítsa
és kinyomtassa”.16 Vajon nem ezért nem kobozhatta el a súgóköny
vet Vukovich Mihály, esetleg csak kifogás volt Mérey igazgató tá
volléte?
Joakim Vujić 1813. december 11-én fordult a Helytartótanács
hoz a Csemi György szerb nyelvű előadásának engedélyezéséért,
arra hivatkozva, hogy a hős alakja amúgy is ismeretes, és magyarul
háromszor (!) játszották. Minthogy a tanács nemrég részesült dor
gálásban, az előadást nem engedélyezte, sőt a kéziratot is visszatar
totta. Ez azonban éppúgy nem jelentette a szerb változat, azaz
fordítás történetének a végét, mint a magyarnak sem a pesti betiltás.
1815 augusztusában már két előadásban mutatta be Joakim Vujid
Idézzük ismét Božidar Kovačekot: „Szegeden előadta Balog Karagyorgye-drámáját a saját fordításában. A tájékozatlan helyi hatósá
gok engedélyezték az előadást, sőt még plakátot is nyomtathatott.”
Az előadás jelentős anyagi sikert is hozott: a két előadás bevéte
léből Vujić 400 Ft-ot „a nem egyesült Szent Mihály-templomának
felépítésére, 125 Ft-ot pedig fele részben a városi ispitálynak, fele
részben a város szegényeinek adott”. Ilyen előzmények után érke
zett Vujić e darabbal Újvidékre. Waldapfel úgy tudja, hogy itt a
városi bíróság nemcsak megtiltotta az előadást, hanem Bécsbe is
jelentette az esetet, megtoldva azzal az információval, hogy a dara
bot tudomása szerint „Szegeden szerbül és másutt szerbül is, ma
gyarul is játszották”. Kovaček újabb kutatásai alapján megállapítot

ta, hogy Vujié „az elhallgatás és ravaszság módszerével élt, amikor
még ugyanabban a hónapban (tehát 1815 augusztusában - J. G.)
Újvidéken kért engedélyt drámájának előadására. Azért-e, mert
Balog pesti magyar előadásaira hivatkozott, elhallgatva azok betil
tását, vagy azért, mert a cenzor, Kele Pál, a Kis Katolikus Gimnázi
um igazgatója járatlan volt ilyen dolgokban, Vujié megkapta az
engedélyt, és szeptember 4-én megtarthatta az előadást. De már a rá
következő napon, látva talán a siker nemzeti indítékát, a cenzor
meggondolta magát, és erélyesen tiltakozott Vujié ellen. Követelte,
hogy azonnali hatállyal tiltsák be az előadást, amíg a felsőbb hatósá
gok véleményt nyilvánítanak róla. A városi tanács azonban nem
adott helyt a cenzor követelésének, hanem a szöveg elemzésével
megbízta Jefimija Jovanovié szenátort, aki Kelével ellentétben érti
a szöveget. A szenátor sietett kedvező véleményt közölni a tanács
csal, s ez - tekintet nélkül a feszült helyzetre, minthogy a szerb
felkelés még tartott - úgy határozott, hogy semmilyen intézkedést
nem foganatosít Vujié és az előadásai ellen. Hogy Vujié előadta-e
még valahányszor a Karagyorgyét, nem tudni”.17
Állítsuk ismét sorrendbe a dátumokat. Az előadás szeptember
4-én volt, Kele cenzor 5-én nyújtotta be tiltakozását, s tett jelentést
a felsőbb hatóságoknál, de válasz onnan csak október 17-én érke
zett Bács vármegye címére, mely szerint „a drámát kinyomtatni,
még inkább előadni tilos!” A városi tanács ennek értelmében de
cember 5-ei határozatával tiltja be a dráma előadását, tehát teljes
három hónapos késéssel! Hányszor adhatták elő ezalatt!
Hasonlóképpen érdekes a Karagyorgye-dráma szegedi előadásá
nak engedélyezése és a tanács magyarázkodása - post festum. Való
színűleg Kele cenzor feljelentésére (a darabot „Szegeden szerbül és
másutt szerbül is, magyarul is játszották”) a bécsi Polizei Hofstelle
szeptember 24-ei felszólítására a magyar kancellária szeptember
29-én „szigorú vizsgálatot” rendelt el, jelentéstételre szólítva fel az
összes számba jövő magyarországi városokat. A szegedi városi ta
nács kivételével azonban „a számba jövő” városok még csak válaszra
sem méltatták a rendelkezést, Szeged pedig csak 1816. (!) március
16-án válaszolt - beismerőleg. Mentségére a következőket hozta
fel: „A drámát Vuics Joakim hozta Pestről, s ő szervezte az
előadást; a tanács előbb Demetrevics plébános véleménye ellenére

- megtagadta az engedélyt, de a plébános még hét polgártól aláírt
kérvényt nyújtott be, az egyház érdekeit hangoztatván: mindannyi
an erősítették, hogy a darabban semmi veszedelmes nincs, s Pesten
is játszották.1 A Helytartótanács engedélyére meg azért nem vár
hattak, mert az előadásra készülő diákok hazamentek volna vakáci
óra. A szegedi tanács szintén dorgálásban részesült.
Nem tartom túl merésznek és megalapozatlannak a feltevést,
hogy a városi tanácsok, vidéki hatóságok és cenzorok „járatlansá
ga”, „tájékozatlansága”, a vonakodva és nagy késéssel kimondott
betiltások, az olykor átlátszó mentegetődzések, sőt a jelentések
egyszerű „elmulasztása” valójában a színjátszók és hatóságok, sőt
magyarok és szerbek valamiféle összejátszása, cinkos egyetértése az
udvar és rendőrsége ellenében. Ne feledjük, hogy a dorgálások - ha
a Helytartótanácstól származnak is - rendszerint az udvar unszolá
sára történnek, a feljelentők pedig leginkább a Polizei Hofstelle
ügynökei.
Azt mondhatnánk, hogy a Csemi György, azaz a Karagyorgyedráma népszerűsége a szerb közönség előtt magától értetődő. Mert
ne feledjük, hogy „már-már mitikus figurává növeli Karadordét”, s a
későbbi szerb megítélések szerint „már tárgyánál fogva is nagy je
lentőségű a szerb nemzet számára”. Božidar Kovaček azt is kimutat
ja, hogy Vujié a fordítás során eszközölt „beavatkozásai”, azaz mó
dosításai révén „részben egyértelműbbé tette a darab üzenetét, fel
erősödtek benne a hazafias hangsúlyok és az euforisztikus elemek
az eredetihez képest”. Ennek az eredménye is
hogy „a dráma
népszerűsíti a fölkelést és dicsőíti Karadordét abban az időben,
amikor (Karadorde és fölkelése) még ható történelmi tényező volt.
E dráma megjelenése és előadásai korántsem csak művészi tettet
jelentettek a maguk idejében, hanem kétségkívül hatékony támoga
tást is Szerbiának, tehát mindez politikai tett volt”.19
De mi a titka az eredeti mű sikerének, miért lelkesedett a darab
magyar közönsége országszerte évtizedekig?
Természetes, hogy „a tragikus sorssal való megrendítés, szerel
mes jelenetekkel való elérzékenyítés, majd kedélyes hangulat te
remtése népi jelenetekkel és bohóságokkal” mind, mind hozzájárult
a sikerhez, vallhatjuk Waldapfel Józseffel. Bizonyos, hogy Balog

István a maga és társulata kenyerén jól megtanulta ezeket a fogáso
kat. Tudta, hogy az eszményi hős mellé oda kell állítani az esendő
testvért, akinek tragédiája ugyan megrendíti a nézőt, de még maga
sabb erkölcsi piedesztálra emeli a főhőst; kell ide szerelmi idill
(Marinko, azaz Iván és Angéla, a megölt belgrádi basa leánya, il
letőleg Damján és Ruzsica között), betyár- és kocsmajelenet (mint
a majdani népszínművekben) és a humor kipróbáltan legbiztosabb
forrása, a cigány stb. Mindez azonban csak eszköz a drámában,
amint az lesz majd Kornelije Stanković zenéje is, amelyet az 1857-es
ünnepélyes (Nemzeti Színház-beli) előadásba komponálnak bele,
hogy nézhetővé tegye s elfogadhatóvá a fő mondanivalót: ha a nem
zet - legyen bár számra kicsiny - egységes egy olyan hős vezérsége
alatt, aki a testvérét is kész feláldozni a mozgalom erkölcsi tisztasá
ga érdekében, akkor a győzelem, a diadal nem maradhat el. Törté
nik pedig mindez jó másfél évtizeddel a köztársasági (jakobinus)
mozgalom vérbe fojtása után, az utána beállt bénultságból való
lassú eszmélkedés, de a Ferenc császár-féle nép- és nemzetelnyomó
keménykéz politika idején. A török hódoltság emlékei talán már
elhalványodtak, de az osztrák hadsereg önkényeskedése, kegyetlen
kedése a török kiűzetése után, majd a kuruc mozgalom bukása a
közvélemény-formáló középnemesi származású értelmiség körében
még igencsak eleven. Nem kétséges, hogy ebben a történelmi hely
zetben a magyar közönség szívesen tapsolt egy ilyen (kis nép) ve
z é ré n e k a színpadon, amilyet a maga nemzete élén is örömmel
látott volna, ha még messze is van az 1848/49-ben vívandó saját
függetlenségi harca. És ebben a történelmi időben kell kihallanunk
a magyar közvéleményben támadt visszhangját a dráma következő
részleteinek:
CSERNI: Vitéz Bajnokok, a tegnapi győzödelmet egészben néktek köszönöm és a ti bátorságotoknak. Úgy harcoltatok, mint az a
valódi Szerbushoz illő - de már most azért hívtalak öszve bennete
ket, hogy erős bátorságot vegyetek a Törökön győzödelmeskedni.
Látjátok magatok is, hogy veteményeink, földjeink addig nem bátorságosak, amíg egészen ki nem irtjuk Hazánkból a pogányokat.
GLAVÁS: Parancsolj velünk, Derék Vezér, és mi örömmel en
gedelmeskedünk, vezess bennünket az ütközetbe, a te példád orosz
lányi erőt ád nékünk.

CSERNI: Meggyőzzük ugyan őket, amidőn kiütéseket tesznek,
de ilyenkor kimondhatatlan károkat szenvednek mezeink, hányszor
szaladnak lélekszakadva ifjasszonyaink, öregjeink, kedves gyerme
keink a sűrű erdők közé. Mindezeknek elhárítására Pogányok feje
ket meg kelletik tömünk - és minden bizonnyal meg is törjük, ha
ezután is olyan vitézi tűzzel harcoltok, mint eddig.
GLAVÁS: Védelmezni fogjuk Hazánkat utolsó csepp vérünkig.
(Aláhúzta: J. G.)
„Bizonyos, hogy a Csemi György nem emelkedik ki a korabeli
színpadi »tucatmunkák« sorából, s a színpadi műnemek - elbeszélő
dokumentumdráma és történelmi szomorújáték - keveréke nem
válik szilárd ötvözetté” (Kovaček), de az is tény, hogy Balog, ha nem
is volt tudatában, sokkal többet ért el darabjával, mint ami az erede
ti szándéka volt. Bebizonyosodott, hogy ami az újságokban egyszerű
hír volt, egészen másként hatott, sokkal többet mondott a színpa
don. Érvényre jutott az „ad ferventiorem modum tradendi”, vagyis
az átadás nagyobb hevű módja (kedvéért), amivel már Suso XIV.
századi misztikus is tisztában volt. Ezért ajánlotta a bibliai történe
tek megelevenítését, színpadszerű megjelenítését. Arra sem a Karagyorgye-dráma szolgáltatja az első példát, hogy a tömeghatásban
rejlő veszélyt - mind a darab magyar, mind szerb nyelvű előadásai
esetében - hamarabb és pontosabban ismerte fel az osztrák udvari
titkosrendőrség (Polizei Hofstelle), mint a Helytartótanács, mint a
magyar cenzorok s mint a magyar szerző és a színjátszók. Számukra
a darab mindenekelőtt Kassastück volt.
Persze, hogy a darab üzenete keresztezte a Habsburg-ház nagy
hatalmi politikáját, amely attól tartott, hogy a gyengülő török ki
űzetése után keletkező hatalmi vákuumot a Balkánon a szerbeket
támogató cári orosz imperializmus tölti ki, s a szerbek és oroszok
közötti szimpátia is köztudott volt. Ezért az említett 1808. évi ren
delet. Ám egy színpadi mű, ha még oly népszerű is, még ha oly sok
helyen s két nyelven játsszák is, mint a Karagyorgyét, aligha folyhat
bele tevőlegesen egy nagyhatalom politikájába. Valószínű azon
ban, hogy az udvar (rendőrügynökei sugallatára) sokkal nagyobb
veszélyt látott az analógiában: lám, egy kis nép kivívhatja függet
lenségét, szabadságát, népe „bátorságát” egy nagyhatalommal
szemben is.

2. „SZÖVETSÉGES, DE NEM ALATTVALÓ!”
(Obernyik Károly: Brankovics György)

Láthattuk tehát, hogy Balog István Karagyorgye-drámája évtize
deken át folyamatosan ébren tartotta a szerb nép és a szerb felkelés
vezére, Karadorde iránti rokonszenvet a magyar színházlátogató
közönség körében szinte az egész országban, átívelve még a szabad
ságharc éveit is, hisz az agg színész-író jutalomjátékaként a Nemzeti
Színházban is előadták 1857-ben. A darab vitalitásáról tanúskodik,
hogy alkalmas volt a többszöri megújulásra is. Eredetileg „nézőjá
ték” volt, aztán „víggal elegy vitézi játék”, majd „víg énekes játék”
lett, hogy végül népszínművé formálódjon.
Közben pedig lezajlott az 1848/49-es magyar szabadságharc,
melynek során Bácskában és Bánátban a két nemzet fiai köztudot
tan a barikád más-más oldalán találták magukat, hogy a horvát
Jellačić magyarországi betöréséről ne is beszéljünk. Természetes,
hogy az írók, költők, drámaírók is igyekeznek a két, azaz három
nemzet szempontjából tragikus ellenségeskedésből levonni az utó
lagos következtetést. Jovan Sterija Popović már az 50-es évek elején
megírja Rodoljupci (A hazafiak) című szatirikus darabját, melyben
kipellengérezi a szerb polgárság kétkulacsos magatartását, azaz álhazafiságát: „A haza- és nemzetszeretet fitogtatása mögött gyakran
önző anyagi érdekek és szégyenteljes árulás rejtőzött. Azok a polgá
rok, akik az áldozatkészség szólamait szajkózzák, a veszély pillana
tában gyáván meghátrálnak - kabátjuk hajtókáján a szerb kokárdát
viselik, de alatta veszély esetére már ott húzódnak meg készenlét
ben a magyar nemzeti színek.”
A nemzeteink közötti „egyenetlenség” foglalkoztatta Eötvös Jó
zsefet is, és ő is megfogalmazza a tanulságot Illyasevics György
taracközi alespereshez intézett 1861. évi levelében: „Nehéz időket
éltünk, de a szomorú évek meghozták gyümölcsüket, mert megtanítot
tak egyenetlenességünk következéseire, s ha közöttünk ezentúl is
egyes kérdések iránt véleménykülönbségek léteznek, s néha hevesebb
vita támadna, erősen hiszem, hogy ezentúl sem saját hevünk, sem
elleneink fondorkodásai nem fogják elfelejtetni azt, mit szigorú meste
rektől, de annál jobban tanultunk meg, hogy valamint múltunk egy

vala, úgy a jövőben is egy sors vár reánk, s hogy a szabadság vagy az
elnyomás e hon minden nemzetiségű lakóira csak közös lehet”. 0
Madách Imre a Civilizátorban, ebben az „Arisztophanész modo
rában” írt komédiájában szintén az „elleneink fondorkodásai”-n
töpreng s „egyenetlenségünk következéseire” figyelmeztet, amire a
közelmúlt tanított. Igaz, nem olyan bölcseleti mélységgel és költői
erővel, mint a Tragédiában vagy a Mózesben, de itt is a maga és kora
középnemessége gondolkodását foglalja össze, mégpedig közvetle
nebb hangon, mint nagy műveiben. Nem szabadulhatna osztálya
szemléletének korlátaitól sem, a nemzetiségi kérdésről lényegében
azt fejti ki, amit Pulszky Ferenc így fogalmazott meg: „a nemzetisé
gek azt kapták a Habsburgoktól jutalmul, amit a magyarok bünteté
sül.” Középnemesi felfogásához híven, így látja („az államalkotó”)
nemzet és nemzetiségek viszonyát:
Ezek cselédeim, munkálnak velem
A haza javára, és én díjazom,
Mint mindenki érdemelni tud.
Az tót, ez rác, amaz oláh, olasz,
E leányka német, én magyar vagyok.
Igen, ő „István bácsi, falusi gazda”. Ezt a patriarchális békét
borítja fel Stroom, a civilizátor (persze osztrák), István gazda ellen
lázítva „cselédeit”. A cselédek azonban egyhamar rájönnek, hogy
Stroom rászedte őket, mint mondja:
Eszmém dicső volt, büszke, nagyszerű,
Az egységes, erős monarchia,
De a prakszisban az enyv gyenge szer
Csúnyául szétment, amint ráütöttél.
István gazda viszont így összegezi a történteket:
Mert kettőt nyertünk mégis általad:
Egy szót, mi eddig nyelvünkből hiányzott,
A huncutot neked köszönjük, és
A drágább vívmány egy szakadhatlan pánt:
Az egyetértés, mely most összefűz.21
Ugyanerre az „egyetértésre” buzdít Laza Kostić is Egressy Gá
borhoz, Brankovics György zseniális megszemélyesítőjéhez írt üd

vözlő versében (Egressy Gáborhoz Jan. 16. 1860.) Kostić azonban
nagyobb történelmi távlatból szemléli az ellenségeskedést, azaz a
testvéri egységet, bár nem kétséges, hogy ő is mindenekelőtt
1848/49-et tartja szem előtt, amikor a következő sorokat leírja:
Sírjukból' ki régi
Orcákat költsz létre,
Szerbek és magyarok
Sok dicső orcáját,
Költögesd csak őket,
Szívünkbe ültessed,
Testvéri egységgel
Holtukat enyhítsed;
Hadd lássák a fiúk
S az új nemzedékek,
Hogy legyenek épek
S igazi legények. 2
Igen tanulságos Csuka Zoltán e kései, 1957. évi, tartalmilag és
költőileg hívebb átköltése mellett idézni Tóth Kálmán „stilizáltabb”
tolmácsolását 1860-ból. Ő ugyanis még a következőket is „beleér
tette” a versbe:
Ezen régi temetőben
Keltő szellemeddel járva,
Talán rátaláltál ottan
Ama régi, ős viszályra.
Hogy ha megtaláltad őt is
Komor arccal, dúlt kebellel,
Kérlek, hogy ezt sírfödélből
Soha, soha ne ébreszd fe l
Hanem azt a régi vétkest
ítélje el majd a nemtő,
Az egyetértés angyala.
Ha ítélet napja eljő.
Tehát a széthúzás, az ősi viszály, az egységes és erős monarchia
érdekében szított egyenetlenség elítélése, az egyetértés, a testvéri
egység szükségessége mint a közelmúlt történelmi tanulsága a múlt
század ötvenes éveinek központi gondolataként nyer megfogalma

zást írók, költők, politikusok részéről. Amint Balog István 1812ben kiszolgálta „az újságban olvasottakat a színházban szemével
újraélni vágyó közönséget”, ugyanúgy szolgálta ki az 50-es évek
közönségét Obernyik Károly szintén aktuálpolitikai téma színpadi
megelevenítésével. A témaválasztás korántsem tekinthető a vélet
len művének, hisz Obernyik igen érzékeny volt iránta. Elég talán
annyit elmondani a magyar társadalmi dráma egyik úttörőjéről
(1814-1855), hogy Kölcsey Ferenc ébresztette fel benne az írót (a
költő unokaöccsének, Kálmánnak volt a nevelője), s mi sem termé
szetesebb, mint hogy figyelme az akkor kikerülhetetlen hatású Hu
gó Victor felé terelődött, tehát a romantika felé. 1841-től Pesten él,
megismerkedik Czuczor Gergellyel, Vahot Imrével és barátságot
köt Petőfivel! Tagja a Tízek Társaságának, s részt vesz az 1848-as
márciusi események előkészítésében. 1843-ben megírja Főúr és pór
című társadalmi drámáját, amely arisztokrataellenes irányzata mi
att évekig nem kerülhetett színre. Drámája kulcsmondatának a kö
vetkezőt tekinthetjük: „Míg oligarcháink törve nem lesznek, addig
az alkotmánynak nincs üdvössége... Isten, isten, teremtsd egyformá
vá az embert! S ne engedd, hogy félszeg tudomány és ostoba törvé
nyek embert embertől elkülönítsenek.”
Obernyik tehát már itt a legidőszerűbb társadalmi, politikai kér
déshez nyúlt: a nemes és jobbágy közötti egyenlőtlenség, azaz a
jobbágy jogfosztottsága a darab tárgya. A főúri birtokról elűzött
(„bűnös”) jobbágy, Szenkey bosszút esküdött volna ura, Zalánfy
ellen, s anyagilag tönkretette. Közben származását eltitkolva,
álnéven alispán lesz, s volt urát útonállásért börtönbe veti. Itt
tudja meg Zalánfy, hogy a felette ítélkezni készülő bíróság elnö
ke (Szenkey) „paraszt, alacsony szolgai születés”. Ilyen bíróságot
ő, született jogánál fogva, nem köteles elismerni, sőt, arcul is
csaphatja a bíróság elnökét. Tehát, becsületesség ide, útonállás
oda, Zalánfy nemesi joga sérthetetlen, az „alávaló, szennyes pór”
pedig teljesen jogfosztott. Hogy végül is Szenkey párbajban meg
öli Zalánfyt, majd öngyilkos lesz (mivel lelepleztetése után hely
zete lehetetlenné vált), csak azért érdemel említést, mert tanúsít
ja: igazi romantikus drámáról van szó, amely az ördögien gonosz
Zalánfy méltó büntetését és az angyalian tiszta erkölcsű Szenkey
tragikus bukását ábrázolja. S mindennek a feudális társadalmi
berendezés ad jogi keretet.

A darab előadását tehát a cenzúra megakadályozta, noha az
akadémiai díjat kapott (J); tegyük még hozzá, hogy a magyar iroda
lomban régi hagyományra tekint vissza a palota-kunyhó szembeállí
tása, de Obernyik darabjában emellett és a francia romantika ihle
tése mellett a reformkor demokratikus törekvései is hangot kapnak.
Obernyik Károly azokban az években (1853-54) nyúl a szerb
magyar történelmi kapcsolatok egy problematikus mozzanatához,
amikor a közelmúlt tragikus ellentéteinek elemzése, a tanulságok
levonása mind a magyar, mind a szerb írók, gondolkodók és politi
kusok érdeklődésének homlokterében állt. Božidar Kovaček fogal
mazásában „a forradalom napjaink véres ellentétei után a Bach-abszolutizmus a józanodásnak, a sebek gyógyításának, a hibák beisme
résének az időszaka. Az a felismerés, hogy mindkét fél egyaránt
mindent elvesztett a rendőrállamban, mindkét oldalt arra késztette,
fokozatosan emelkedjék felül a sérelmeken, és lassanként derítse
föl a lőporfüsttől teljesen elködösített kapcsolatokat. Mindkét né
pet ugyanazok a nehéz kötelékek tartották fogva, amelyeket Bécs
olyan szorosra fűzött, s ez a tény kölcsönösen összehangolta a lépé
seket, és közös fellépésre, ellenállásra ösztökélt”. Ennek megfe
lelően a Letopisban (a Matica srpska folyóirata) Jovan Subotié
szerkesztésében 1850 és 1853 között „az 1848/49-es szerb mozga
lommal kapcsolatos anyagok mellett szövegek olvashatók a horvátszerb és a horvát-magyar kapcsolatokról”. S ami szempontunkból
még fontosabb: mindkét (azaz mindhárom) oldalon keresik a törté
nelmi analógiákat is: Subotié „nagy mennyiségű középkori doku
mentum megjelentetéséhez kezd, főleg a magyar államnak a szerb
államhoz és a szerb feudális urakhoz való viszonyáról. Különösen a
Hunyadiak koráról jelentet meg szívesen dokumentumokat, Hu
nyadi és Đurđe Brankovié despota kapcsolatáról”. Ugyanezekben
az években írja és közli a Letopisban Jakov Ignjatovié Đurađ Bran
kovié című regényét. „Ignjatovié regénye révén - írja a továbbiak
ban Kovaček - Đurde Brankovié személye a két nép közelségének
valamiféle szimbólumává válik.”24 Az 50-es évek elején tehát nem
csak az 1848/49-es események foglalkoztatták élénken az írókat, de
előtérbe került Hunyadi és Đurad Brankovié, illetőleg a XV. század
elejének magyar-szerb kapcsolata is mint történelmi analógia.
Amellett, hogy a téma ilyen egyértelműen kínálkozott drámai
feldolgozásra, s hogy Obernyiknak nem ez az első drámai kísérlete,

emlékeztetnünk kell arra, hogy ha rövid ideig is, de jegyzője volt a
Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának, tehát ott is szert tehe
tett bizonyos tapasztalatokra. S elöljáróban még azt is le kell szö
gezni, hogy a Brankovics György legalább három szerző munkája.
Obernyik ugyanis csak az első három felvonást érkezett megírni
haláláig, s a művet Bulyovszky Gyula író, műfordító, publicista
fejezte be. ”Miután pályaműnek volt szánva - írja Bayer József
legbensőbb barátja, Bulyovszky egészítette ki, s mint ilyen, másodkéz
munkája is, mely a gyönge befejezés dacára pályadíjat kapott. A darab
idővel még egy változáson ment át: Egressy Gábor, mint akinek jutal
mára került először színre, átdolgozta az utolsó felvonást, s ekként
Obernyik darabja annyi kézen ment át, hogy ma már meg sem mond
hatjuk, mennyi az ő s mennyi átdolgozóinak érdeme a darabban”.25
Ennek ellenére a darab cselekménye aránylag egységes és folya
matos, ami arra enged következtetni, hogy Obernyik hátrahagyhat
ta a 4. és 5. felvonás valamiféle vázlatát, illetőleg „hogy legbensőbb
barátja”, Bulyovszky ismerhette a darab cselekményvázlatának egé
szét. Szinte minden más tekintetben viszont nagyon is elkülönül az
utolsó két felvonás az előbbi háromtól: „az első három felvonás
kidolgozott egésznek látszik, a negyedik odavetett vázlat, az ötödik
érzelgős és hazafias képek sorozata, melyekben nincs igazi drámai
élet... A megvakított gyermekek jelenete atyjokkal olyan fogás, me
lyet brutálisnak kellene neveznünk, ha nem tudnók, hogy Obernyik
előtt nem pusztán hatásvadászat lebegett.” Hogy mi lebegett Ober
nyik előtt, s mi a szerzőtársak, azaz a továbbírók előtt, azt Bayer
szerint is lehetetlen megállapítani. Tény, hogy a IV. felvonás vázlat
szerűségét a terjedelme is szemlélteti: alig 5 oldalnyi s 5 jelenetből
áll, míg például a III. felvonás 12 oldalnyi terjedelmű s 11 jelenetből
áll. Ugyanakkor szembeötlő a párbeszédek rövidsége, gyors, izga
tott pergése az utolsó két felvonásban, ami talán a gyakorló színész,
Egressy keze nyomára vall. De nyilván a maga számára formálta az
utolsó jeleneteket is, amikor György, meggyőződve fiai megvakításáról, végső elkeseredésében veje, Murát ellen indul harcba, megse
besül, s látványosan meghal a színpadon. Hatásos színészi alakításra
alkalmas a jelenet, de dramaturgiailag nincs egy szinten az előbbi
ekkel. Egyetérthetünk Bayer Józseffel, aki szerint „Befejezése (...)
nincs a darabnak, csupán véget ér az utolsó felvonással. Magát a
politikai történetet hírnökök segélyével közvetítik, akik jönnek,

mennek, súgnak, búgnak. A kép tehát harcias jelenetei, hazafias,
testvériesülési nagy mondásai, fölvonulásai segélyével külső hatást
eleget tehetett, de irodalmi értéke nagyon is alantas fokon áll.”26
A dráma a magyar és szerb történelemnek azt a mozzanatát
választja tárgyául, amikor Albert király alig két évi uralkodás után
meghalt. Albert már Zsigmond uralkodása idején, 1435-ben sikeres
hadjáratot folytatott a török ellen, s teljesen megtisztította tőlük az
országot. 1439-ben mint király Brankovics György kérésére hadat
üzent Murát szultánnak, de ez kitért előle, s Görögország ellen
fordult. A forró nyárban a tétlenségre kárhoztatott seregben vérhasjárvány tört ki, s igen sokan elpusztultak. Maga Albert is ebben
a betegségben halt meg, a „túlzott dinnyeevés folytán” (Bonfini).
A dráma cselekménye egy további török fölötti diadal jegyében
indul:
GYÖRGY:... A büszke oszmán had vissza van verve a magya
rokkal egyesült fegyvereink által. Ha majd ezért Istennek hálát
adtok, ne feledjetek áldást kérni a magyarok királyára s Hunyadi
Jánosra is... Bízom az erős Istenben, bízom vitéz népünk hazafiságában s a haddöntő magyarok segélyében. (I. felv. 4. jel.)
Eközben azonban már jelentkeznek s bebocsátást kérnek a feje
delemhez a szultán követei. Ekkor hangzik el az a fontos párbeszéd
Székely és Brankovics György között, amelyben a fejedelem megfo
galmazza a magyar királyhoz fűződő kapcsolatát, illetőleg ahol
Obernyik kimondatja darabja kulcsmondatait, levonva a közelmúlt
tanulságait.
Székely igyekszik lebeszélni Brankovicsot a török követek foga
dásáról, azaz eltéríteni ama szándékától, hogy külön alkuba bocsát
kozzon a törökkel. így érvel:
SZÉKELY:... te a magyar király védence vagy, tartományod Ma
gyarország kiegészítő része,27 neked nem lehet a magyarok tudta,
sőt beleegyezése nélkül békét kötni.
GYÖRGY: Való, hogy én szövetségese vagyok a magyarnak, de
nem meghódított alattvalója; akaratomat királytok meg nem köthe
ti. (Aláhúzta: J. G.)
E parázs vitát (Hunyadi) László egyelőre még lecsillapítja, hely
reigazítja (nagy)bátyja „nyers” kifejezését: „Azt hiszem, szavai nem
akartak többet mondani, mint azt, hogy a kereszténység közös ügye,

melyért a magyarok és apám harcolnak, szent kötelességeddé teszi
meg nem békülni törökkel...
GYÖRGY: Jól beszélsz, ifjú magyar, dicső apádnak nagy remé
nyű fia. Nyugodjatok meg. Előbb fog a nap nyugat kapuján feltűnni,
mint én feledjem, mivel tartozom fölséges királytoknak, ki az én
királyom is...
Már e vita folyamán érkezik a hír:
SZÉKELY: Albert, szeretett királyunk Budáról távozva, útjá
ban meghalt.
A hírre Székely és Brankovics szinte azonos módon reagál: „Sze
gény hazám”; „Szegény szerb hazám!”
Magyarországon ekkor valóban trónviszály tört ki. Egyik főúri
csoportosulás Albert születendő fiát (ő lesz V. László) akarja trón
ra emelni, a másik, élén Hunyadival, Ulászló lengyel királyt akarja
megkínálni a magyar koronával. Albert özvegye, Erzsébet ellopatja
Visegrádról a koronát, s megkoronáztatja - időközben már megszü
letett - csecsemő fiát, Hunyadiék viszont az országba hívják Ulász
lót, s őt is megkoronázzák - a Szent István koporsójáról levett
koronával. Obernyik szinte a részletekig hűen és pontosan reprodu
kálja e történelmi eseményeket, tényeket. Brankovics György Gerő
és István fia, valamint „hű embere”, Lázár előtt így indokolja meg a
török irányában tett lépéseit:
GYÖRGY: Én a magyarok iránti kötelezettségemhez hű akar
ván maradni, nem hallgatám ki a követeket. Azonban, miután Al
bert, a legjobb király meghalt, és a magyar sereg visszavonult, köte
lességem volt gondoskodni országomról s rólatok, szeretett gyer
mekeim. Meg kelle hallgatnom a szultán békeajánlatát. Ezek nem
voltak ránk nézve lealázók. - Fiaim, a magyar nép vitéz, hatalmas,
nagylelkű, szavatartó, ez igaz. Ámde Albert halála után vagy asszony
fog uralkodni, vagy mi még rosszabb, a nemzet egy része más királyt
választ, s az ország pártokra fog szakadozni. (II. felv. 3. jel.)
A további cselekményeket - helyenként eltérve a történelmi
időrendtől, de nem a tényéktől - úgy csoportosítja, sorakoztatja a
dráma, hogy igazolja a már korábban megfogalmazott tézist: „csak a
magyarokkal egyesült fegyvereink” által győzhetők le a törökök. Az
újabb háború során, a váltakozó hadiszerencse egy szakaszában Murát
némi erőszakkal, de inkább férfias határozottsággal magával ragadja
a különben is szerelmes M arát, Brankovics lányát, hogy szultá-

nává tegye. (Ez történik a már említett vázlatszerű IV. felvonásban,
s más semmi.) Ezután következik Brankovics két megvakított fiá
nak visszaérkezése, miután a végsőkig elkeseredett atya harcba
száll, halálos sebet kap, s meghal.
A Brankovics György alapvetően romantikus alkotás, s Obernyik
és szerzőtársai egyaránt bőven merítettek a korábbi (hazai és kül
földi) drámai hagyományokból. Maga a despota is romantikus hős,
de még inkább az a lánya, Mara, akinek mintha csak álmaiból lépne
elő Murát szultán, a „délceg lovag” s éppen hófehér paripán: „Le
sem írhatom, minő volt e férfi - vallja dajkájának, Fruzinának. Nagy fekete szemében szokatlan tűz látszott lobogni, halványpiros
arcán annyi fenség és ábránd... A lovag oly mélyen nézett szemem
be, mintha lelkemet akarta volna kiszívni...” Mondhatja neki Fruzina, hogy „a törökök ocsmányok, elvetemültek, hitetlenek egytől
egyig. Százszorta rosszabbak, mint minden eretnekek, husziták és
rablók. Sátán fiai emberi formában. Uramfia, hát nem elég az a
kárhozatra, hogy sok feleséget tartanak?” (I. felv. 2. jel.) - Nem,
nem elég. A fellobbant szerelem minden érvet elsöpör, mint a ro
mantikus művekben általában.
Emellett szem előtt kell tartani, hogy a dráma mindhárom (is
mert) szerzője, társszerzője közvetlen kapcsolatban áll a színházzal,
színjátszással, s egyiküktől sem volt idegen a hatáskeltés szándéka,
mindhárman jól ismerték ennek akkoriban elterjedt fogásait. Ilyen,
már-már az érzelgősség határát súroló jelenet (II. felv. 3. jel.) ját
szódik le György és két fia, Gerő és István között. Gerő előbb
szembefordul atyjával, aki őt kezesül ígérte a töröknek: „Én gyű
lölője, ellensége vagyok a töröknek... Ha te szövetséget kötsz, én
nem, s annyival kevésbé fogok e szövetség záloga lenni.” A gyermek
István azonban korát meghazudtoló öntudattal és pátosszal nyilvá
nítja ki készségét: „Te, atyám, szövetséget kötöttél. A szultán kezest
kíván gyermekeid közül. íme, atyám, én ifjú vagyok, különben sem
sokat használhatok neked. Én fölajánlom magam kezesül.” Gerő
viszont kész volna inkább kitépni szívét, „semhogy e gyönge, védte
len fiút” hagyja egyedül elmenni a bizonytalanságba. S nem is késik
bocsánatot kérni atyjától, amiért igaztalan volt iránta, de György
sem késik a megbocsátással. Innen már - kivéve az említett IV.
felvonást - ilyen megindító, érzelmes-érzelgős jelenetek sora vezet
a tragédia beteljesülése, a dráma végkifejlete felé: egymás után az

atya elé vezetik megvakított fiait, majd Mara értesül kedvese hit
szegő kegyetlenségéről, s mindezt betetőzi a sebesült agg, György
haldoklása és halála a nyílt színen. Előbb azonban beismeri tévedé
sét, levonja a következtetést: „Hibáztam, bocsássatok meg... óh...”
Majd Hunyadi Lászlót kéri, vigye meg apjának, a nagy Hunyadinak
kérését, hogy vegye oltalmába gyermekeit. László meg is ígéri: „Ők
testvéreim lesznek.” S mielőtt még a lányához is szólhatna, vissza
esik és meghal. (V. felv. 12. jel.)
Obernyik(ék) szomorújátéka azonban nemcsak az 1848/49-es
bukás tanulságainak megfogalmazásával válik a korszak jellegzetes
művévé, hanem műfajával, a korszak (köznemesi) közgondolkodá
sának kifejezési módjával is. A szabadságharc utáni évtizedekben,
érthetően, a tragikai művet tekintik a legmagasabb rendű irodalmi
alkotásnak. Általánosan elfogadják a Kemény Zsigmond megte
remtette28 és Gyulai Pál kidolgozta tragikumelméletet. Eszerint „a
tragikai hős, aki iránt rokonszenvet érzünk, a történelem vagy a
társadalom kényszere ellen támad, s e támadás miatt végzetszerűen
bukik el: bukásában szánalmat érzünk iránta, de egyszersmind meg
nyugszunk ebben a bukásban...” Még fontosabb ennek az elmélet
nek az a része, amely szerint tragikai vétségeket követhetünk el
merő jő szándékból is; Kemény és Gyulai szerint „tragikum származhatik »nemes hajlamaink tévedéseiből«, illetve erényeink
túlhajtásaiból...” Kemény szemében Kossuth politikája, 1848/49
egész forradalmi, demokratikus vonala: az „erény túlzása” volt olyan „túlzás”, amelyre tragikus bukásnak, Világosnak kellett
következnie”.29 Szükséges-e részletesen bizonygatni mindazok
után, am it a szom orújátékról elmondtunk, hogy Brankovics
György „tévedése”éppen ilyen „túlzás’? Nemzetének és családjá
nak tragédiáját éppen hazafias és atyai erényeinek túlzásával
idézte elő.
1856. évi bemutatója alkalmával nem keltett különösebb feltű
nést, s az utána következő években sem igen játszották. 1860-ban
viszont a pesti magyar és szerb ifjúság a két nép barátságának han
gos és látványos demonstrációjává avatta. Az sem véletlen, hogy
Egressy Gábor, a darab társszerzője egy évtizedes távoliét után
éppen ebben a darabban kívánt újra a Nemzeti Színház közönsége
elé lépni. Az ifjúság felfogta az esemény jelentőségét, s megragadta
az alkalmat Vörösmarty és Petőfi barátjának, Kossuth feltétlen

hívének, az 1848-as nemzetőrnek, a száműzetésbe kényszerült, tá
vollétében halálra ítélt művésznek és hazafinak ünneplésére.
Hasonlóképp ráérzett a Pesten élő, tanuló szerb ifjúság is a
szerb-magyar barátság kinyilvánításának erre az egyedülálló le
hetőségére.
Luka Dotlić teatrológus részletesen ír erről A szerb és magyar
ifjúság tüntetése címen íz Našeg pozorišta starog (A mi régi színhá
zunkból, 1982) című könyvében. Bevezetőben a nagy tekintélyű
irodalomtörténészt, Jovan Skerlićet idézi az esemény társadalmi
történelmi körülményeiről: „a szerbek ama sötét emlékei 1848-ból,
amikor egy harmadik húzott hasznot két ellenfél viszályából, politi
kai meggyőződéssé értek... A magyarok nagy árat fizettek az 1848-as
tapasztalatokért, a kétszínű osztrák politika pedig arra késztette
őket, hogy közeledjenek a jogfosztott és sértett nemzetiségekhez.”
Ezután L. Dotlié így folytatja: „Ilyen légkörben, ilyen politikai köz
hangulatban jut teljes mértékben érvényre a szerb-magyar barát
ság, a teljes egyetértés, ami még az ötvenes években kezdődött.”30
E meggyőződés és közeledési szándék kinyilvánítására került
sor 1860 januárjában a Brankovics György felújításán. A demonstrá
ciót - írja L. Dotlié - „a szerb és magyar ifjak kezdeményezték”.
Felsorolva az akkor Pesten tanuló szerb ifjakat, „a szerb tanulóifjú
ság virágának” nevezi őket. Köztük volt a költő Laza Kostié is, aki
erre az alkalomra írta a bevezetőben már idézett üdvözlő versét
Egressy Gáborhoz. A z ifjak elképzelése szerint a vers szerbül és
(Tóth Kálmán fordításában) magyarul kinyomtatott példányát
szerb és magyar nemzeti színű szalagokkal ékesített virágcsokrok
kal és koszorúkkal együtt Egressy Gábor lábai elé dobták volna a
színpadra.
Erre azonban nem kerülhetett sor. Hogy miért, megtudhatjuk a
birodalmi belügyminiszterhez küldött rendőri jelentésből, melyet
szintén Luka Dotlié idéz említett könyvében. Érdemes ezzel részle
tesen megismerkedni, hisz helyenként a történtekről készült színes
riportnak hat.
„F. hó 16-án a magyar Nemzeti Színházban Egressy Gábor is
mert magyar színész - miután hosszú ideig távol volt e színpadról első fellépésekor telt ház előtt előadták a Brankovics György című
tragédiát, amelynek hőse igen kiemelkedő személyisége nemcsak a
szerb, hanem a magyar történelemnek is.

Ezért a színházban nagy számban voltak jelen szerbek, s így a
darabot - amelynek előadását 1856 óta ritkán követelték, s amely
nek korábbi előadásai nem váltottak ki különösebb érdeklődést ezúttal nyilvános politikai tüntetésre használták fel. A címszerepet
alakító Egressy Gábort a színpadon való minden megjelenése alkal
mával viharos ünneplés és Éljen! Zsivio! felkiáltások fogadták,
szerb és magyar nemzetiszínű szalagokkal díszített koszorúkat do
báltak a színpadra; a darabnak minden olyan jelenetét, amely a
szerb-magyar egyetértésre utalt, hasonló szellemű felhívás kísérte,
emellett többször hangzottak el ilyen felkiáltások: Éljen a szerb!
Zsivio magyar!
A szándék az volt, hogy Egressynek ezen az estén a lábai elé
dobnak egy verset szerb és magyar nyelven, amelyet Kozma Vazul
nál kinyomtattak Pesten. A rendőrhatóság azonban a verset elko
bozta és a nyomdákról szóló Rendelet 22. §-a értelmében betiltotta.
A vers egy példányát mellékelten küldöm, megjegyezve, hogy a
fennálló körülményeket szem előtt tartva, terjesztését a továbbiakig
megtiltottam.’31
Amint a Csemi György sikersorozata nem korlátozódott sem a
magyarnyelvűségre, sem a magyar nyelvterületre (Balog Istvánék
1827. szeptember 25-én például Varazsdon játszották!), hasonló
képp messze túljutott e határokon a Brankovics György is. Az 1860.
évi pesti felújításnak, a páratlan sikernek és a szerb-magyar barát
ság ottani megnyilvánulásának a híre természetesen eljutott a hor
vát és szerb értelmiséghez, a színházi emberekhez, rendezőkhöz,
színészekhez, fordítókhoz is. Innen érthető az a kivételes ér
deklődés, amellyel a zágrábi közönség várta, ahová a pesti siker
évében érkezett Reszler István társulata csaknem hathetes vendég
játékra, repertoárján Obernyik szomorújátékával. Az itteni Narodne novine (Népújság) előzetesében így ajánlja a közönség figyelmé
be:,,... holnap, augusztus 1-jén az itteni (!) magyar színjátszó társa
ság előadja a Brankovics György című szomorújátékot... E darab a
mi jugoszláv történelmünkből veszi tárgyát, s Đorđe (Juraj) Brankovié szerb fejedelemnek... azt a rettenetes szerencsétlenségét írja
le, hogy amikor anyai nagybátyja, Stjepan Lazarević halála (1421)
után a fejedelemség élére került, szorult helyzetében 1435-ben II.
Murát szultánhoz adja feleségül gyönyörűséges leányát, Márát és
kezesül két fiát, Gergurt és Stiepant. S bár a török megígérte, hogy

békében él a szerbekkel, megszegte ígéretét, megvakította a fejede
lem mindkét fiát, a sógorait, óriási hadsereggel rátört a szerb vidé
kekre, úgyhogy a szerencsétlen após kivonult Szerbiából; kincseivel
előbb Dubrovnikba, majd Magyarországra szökik, hogy segítséget
kérjen a saját veje ellenében, amit a magyarok készséggel meg is
adtak neki. Ez a magyar és szerb nép közötti barátságos viszony képezi
a dráma érdekes és mélyen megindító cselekményét. A dráma a ma
gyar irodalom jelesebb drámai művei között foglal helyet. Ismeretes
az a mély hatás, melyet ez a darab a közelmúltban Pesten kiváltott az
ottani nézőkben, tehát rendkívül érdekes színházi élményre számít
hatunk annál inkább, mivel értesüléseink szerint a színház lelkiis
meretes igazgatósága nem sajnálta a költséget, hogy mind a magyar,
mind a szerb történelmi kosztümök tekintetében kivételes látvá
nyosságot nyújtson.”32 (Aláhúzta: J. G.)
Érthető ezek után, hogy a bemutatóról megjelent recenzió úgy
szólván már nem is foglalkozik a darabbal, inkább csak az előadás
sal, illetőleg az egyes szereplők művészi produkciójával. Ez is főleg
azért érdemel figyelmet, mert a közhangulat kifejezéseként a névte
len kritikus a magyar színészek teljesítményének méltatását alkalmul használja fel a német színjátszás elmarasztalására. „Mint rövi
den említettük (ti. az előzetesben - J. G.) - olvashatjuk a cikkben -,
a magyar színjátszó társaság a Gjuragj Brankovié előadásával fényes
sikert aratott. Őszinte örömünkre szolgál, hogy az előadás az iránta
támasztott elvárásainkat nemcsak kielégítette, hanem magasan túl
is szárnyalta.” Ebben szerinte „oroszlánrésze volt a főhőst megsze
mélyesítő Deési úrnak”, akinek színészi erényeit a következőkép
pen méltatja: „Hatalmas, terjedelmes, hajlékony, kellemes hang
anyag, férfias termet, eleven képzelőerő és patetikus szárnyalás”,
továbbá: „nem törekszik közönséges, úgynevezett teátrális effektu
sokra, tartózkodik az unalmas alakoskodástól, amit oly gyakran ta
pasztalunk még a jobb német színészeknél is. Tartózkodik továbbá
attól az üres pátosztól, amely újabban a német színjátszásban megho
nosodott.’33 (Aláhúzta: J. G.)
Hogy az osztrákok miként vélekedtek a darabban igen hangsú
lyos „magyar és szerb nép közötti barátságos viszonyról” 1860-ban,
azt jól szemlélteti a tény, hogy a német nyelvű zágrábi újság, az
Agramer Zeitung - amely különben a Narodne novinéhez hasonló
figyelemmel kísérte Reszler társulatának vendégjátékát, s napról

napra regisztrálta az előadásokat, a sikereket - éppen csak a Bran
kovics György előadását mulasztotta el regisztrálni.
A horvát, majd a szerb színházakban mintegy másfél éwel Reszlerék zágrábi vendégjátéka után kezdődött Obernyik darabjának
sikeres előadássorozata. Horvátul Špiro Dimitrović Kataranin for
dításában 1861. december 14-én került színre Zágrábban. Ennek
előzményei között mindenképpen ki kell emelni a következő ese
ményt: „1860. október 24-én, egy német előadás kezdetén az idegen
nyelv ellen igen viharos tüntetésre került sor. Az előadás félbesza
kadt, s a német színészek végleg elhagyták Zágrábot; így a horvát
dráma(i együttes) önállóvá vált a maga épületében. A következő
évben, 1861-ben a Horvát Szábor meghozta azt a törvényt, mely
szerint a színház nemzeti intézmény lett állandó szubvencióval...
Néhány hónappal azután, hogy a színház nemzeti intézményes vol
tát kinyilvánították, önálló létének első szezonjában az első magyar
drámai mű, amelyet műsorára tűzött, Obernyik Károly Brankovics
György (Đurađ Branković) című történelmi darabja volt. Bizonyára
a Reszler-társulat nagy sikerű magyar előadásának hatására esett rá
aválasztás.”34
Az egy évvel korábbi magyar előadás sikerének még eleven em
lékéről tanúskodik a Narodne novine kritikája is. A recenzens
ugyanis így kezdi beszámolóját a bemutatóról: „Az a fényes siker,
amelyet a fiatal színi együttes a Gjuragj Branković előadásával f. hő
14-én arato tt,... annál nagyobb dicsőségére szolgál, mert a magyar
társulat Reszler úr vezetése alatt éppen ennek a darabnak az
előadásával olyan emlékezetes maradt, hogy sokan kételkedtek
benne, vajon a mi együttesünk e darabbal sikert arathat-e. Különö
sen nehéz helyzetben volt Mandrović úr a címszerepben, mert az ő
elődje, Deési úr, a maga igazi művészi alakításával és kivételes
orgánumával úgyszólván elkápráztatta a közönséget. De Mandrović
megállta a helyét, s csak az elismerés hangján lehet róla szólni.”35
Erről az előadásról - ha csak úgy a foga között szűrve is a szava
kat - megemlékezett az Agramer Zeitung is: „Az előadás egészében
kiegyensúlyozott színvonalú, és jó benyomást tett a közönségre;
ennek alapján úgy véljük, a tragédia színházunk repertoár darabja
lesz.’36
Feltehetőleg ugyanezzel a Špiro Dimitrovié-féle fordítással
(amelyről mint láttuk, a recenzió egyetlen szóval sem tesz említést,

nemhogy minősítené is) a repertoárján indult már a következő,
1862. esztendőben nagyszabású turnéra a zágrábi Állandó Horvát
Színjátszó Társulat (Stalno hrvatsko kazališno društvo). E körút
során Nagybecskereken, Pancsován, Zimonyban és Belgrádban
vendégszerepeit. „Belgrádba - július végén - olyan időben érkeztek,
amikor ott nyugtalanság és bizonytalanság uralkodott a város ágyú
zása következtében. Még minden a háborús állapotokra mutatott.
Bármilyen paradoxonnak hat is, a zágrábi színészek a legmegfe
lelőbb lélektani pillanatban érkeztek, amikor a legnagyobb szüksé
ge volt rá a felbolygatott kedélyű népnek. Noha Belgrádra a török
ágyúk torka meredt, ez a színjátszókat nem félemlítette meg, s nem
térítette el attól a szándékuktól, hogy ha már a Dunán túl élő
szerbeknél vannak, át ne jöjjenek Belgrádba, mintha csak bátorítani
és ingerelni akartak volna bennünket hóhéraink ellen.”37 S ezek
között az ingerlő és bátorító darabok között ott találjuk - a szerb
írók hazafias történelmi színművei mellett - a Brankovics Györgyöt
is (Körner igen népszerű Zrínyije mellett).
A Brankovics György szerb nyelvű ősbemutatójára az újvidéki
Szerb Nemzeti Színház előadásában nem mindennapi körülmények
között s kissé szokatlan indítékból került sor - Aradon 1865 au
gusztusában. E bemutató történetét Božidar Kovaček írja le Gostovanje Stpskog narodnogpozorišta uAradu 1865. godine című tanul
mányában.3 Az alábbiakban e vendégjátékot s a Brankovics György
első szerb nyelvű előadását e tanulmány s a benne idézett korabeli
dokumentumok alapján ismertetjük.
Jovan Dordevié az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatója
szerint „Az 1865. esztendő alkalmat szolgáltatott a szerb-magyar
barátság újabb kinyilvánítására. Ebben az esztendőben az újvidéki
társulat Aradra ment, ahol minden várakozást felülmúló fogadta
tásban részesült. Az aradi szerb közösség csekély számú, s a színházi
közönség több mint háromnegyede magyar volt. E közönség tapsolt
a mi előadásainkon, újságjaik pedig rokonszenwel, dicsérőleg írtak
színészeink játékáról és énekléséről, s ők az ottani előkelő körök
ben szívesen látott vendégek voltak”.
Tiszti Lajos az Arad és azArader Zeitung című helyi újságokban
(magyarul és németül) már két héttel a társulat érkezése előtt meg
kezdi a hírverést, s olyan eredményesen folytatja, hogy - mint
később beszámol róla - „a közönségnek az az igen népes része is,

amely egyetlen szót sem tudott szerbül, meghatódva hallgatta az
érzelemtől fűtött, szép és megindító szavalást, s hangos Éljen! kiál
tásokkal adott hangot elismerésének”. Kiemeli ugyan, hogy a társu
lat vendégjátéka azért is külön figyelmet érdemel, mert műsorán
számos magyar darab is szerepel, de nagy elismeréssel ír Jovan
Sterija Popovié „kitűnő eredeti drámájáról”, a Milos ObiliéTÓl is,
természetesen beszámol Szigeti József A vén bakancsos és fia, a
huszár című darabjának nagy sikeréről is. „Ezen az estén - írja
Tiszti - a nézőtér tömve volt, az ovációk pedig igen lelkesek.”
Tiszti Lajos augusztus 18-ai cikkét ismertetve B. Kovaéek meg
jegyzi: „ebben egy érdekes és fontos részletre bukkanunk. Ez pedig
a cikk utolsó mondata: »Ugyancsak sokak kívánságát fejezzük ki, ha
a kitűnő szomorújáték, a Brankovics György előadását említjük;
szerbek és nem szerbek egyaránt szép számban készülnek megte
kinteni ezt az előadást«.” E darabról említést tesz az Arad már
augusztus 6-ai számában is, tehát még a vendégjáték előtt, felsorol
va a társulat repertoárján szereplő darabokat. „Csakhogy-állapítja
meg B. Kovaček - a Brankovics György egyáltalán nem szerepelt az
együttes repertoárján! Vajon az újság(író) rosszul van tájékozódva,
vagy Tiszti csak megjátszottá a tájékozatlant?” - teszi fel az inkább
szónoki kérdést Kovaček. A továbbiak ugyanis az utóbbira enged
nek következtetni. Jovan Đorđević, rááldozva „számos nappalt és
éjszakát”, tizennégy nap alatt lefordította, betanította és előkészí
tette a darabot bemutatóra, írja az Arad cikkírója, nem takarékos
kodva az „igazi, kiművelt szellemű hazafi”, „a művészet barátja”, a
„ritka képességű és taktikus igazgató” dicséretére szánt jelzőkkel.
Talán nem is az itt a legfontosabb kérdés, hogy az előadást (talán)
kiprovokáló újságíróé vagy - a magyar színigazgatók elé is példaké
pül állított - Jovan Đorđevićć-e az érdem (legvalószínűbb, hogy
mindkettőjüké, azaz hogy Tiszti feltehetőleg tolmácsolta, Đorđević
pedig kielégítette a közvélemény igényét), fontosabb az a tény,
hogy a szerb-magyar barátság látványos színházi megnyilvánulásá
ból ebben az időben a Brankovics György nem maradhatott ki, nem
lévén erre megfelelőbb darab sem a szerb, sem a magyar drámairo
dalomban.
Fontos megállapítása továbbá Kovačeknak az újvidéki Szerb
Nemzeti Színház aradi vendégszereplésének egészéről a következő:
„Ebben a történelmi pillanatban sem a szerb, sem a magyar színház

nem csupán művészegyüttes, hanem művelődéspolitikai küldetést
is teljesít: a nemezti nyelv és az általános felvilágosítás tényezője.” E
vendégjáték amellett, hogy a szerb színjátszás nagy sikere, „fontos
láncszeme a szerb-magyar együttműködésnek is, tehát politikai je
lentősége van. Ezért ezt az eseményt a két szomszéd nép kulturális
együttműködésének történetében rangos hely illeti meg”.
B. Kovaček tanulmányából kiderül, hogy az Arad recenzense,
Tiszti, bár óriási közönségsikerről számol be, hangos éljenzésekről
mind a szerb, mind a magyar ajkú közönség részéről, bizonyos
fenntartásokat is kifejezésre juttat. A György despota lányát alakító
színésznőről, Milka Grgurováról írja, hogy „mindvégig bágyadt és
sírós hangon szól, ami sehogy sem felel meg a szenvedélyes Mara”
alakjának. Kovaček szerint ez onnan van, hogy Tiszti, nem értve a
Dordevié-féle szöveget, az Obernyik megformálta Mara alakját kéri
rajta számon. Míg ugyanis az eredeti színműben Mara teljes oda
adással viseltetik a szultán iránt, szenvedélyesen szerelmes, addig a
hercegkisasszony alakja Đorđević fordításában gyökeresen megvál
tozott: „Đorđević semmiképpen sem állíthatott a szerb közönség
elé olyan hercegkisasszonyt. O Mara férjhezmenetelét a szultánhoz
áldozatként mutatja be, melyet atyja követelésére hoz meg, hogy az
megtarthassa országa és hatalma maradékát.”
Hasonlóképpen vélekedik a belgrádi Srbske novine recenzense is
a darab 1868. évi előadása kapcsán: „Az erélytelen György elégtelen
anyag egy drámához. Az a jelenet azonban, amelyben eléje vezetik
megvakított fiait, magában elegendő a darab megmentéséhez.
Egyébként itt minden a körülmények összejátszásának következ
ménye, mint Gergely esetében is, aki előbb nem akar a törökökhöz
menni, később pedig - ahelyett, hogy öccse helyet menne oda azért megy, hogy öccsét »védelmezze«. Mára sem tudja, mit is akar
valójában. Szerelmes hazája esküdt ellenségébe. Đorđević úr le
mosta róla ezt a gyalázatot, amelyet az író kent rá. Ő méltóságtelje
sen viselkedik a szultánnal szemben; noha szereti, nem menekül
hozzá, hanem a szultán ragadja el - de ez az egész jelenet értelmet
len. Mára nem nélkülözhetetlen szereplője a műnek, csak úgy hozzá
van csapva. Szökésének nincs is igazi hatása az után a nagyjelenet
után, amelyben megvakított fivéreivel találkozott. A darab egészé
nek javára válna, ha ez a jelenet (Mára) szökése után következne.”40
(Aláhúzta: J. G.)

Az eredeti mű 1878. évi budapesti (Lauffer Vilmos-féle) kiadá
sát és Jovan Đorđević fordításának az újvidéki Szerb Nemzeti Szín
ház könyvtárában őrzött (122. sz., illetőleg 550/IV. sz. é. n.) kézira
tos példányát egybevetve, a szerb szövegben eszközölt változtatások
korántsem tűnnek olyan jelentőseknek, mint a fentiek alapján el
várnánk.
Kezdjük Mára és a szultán első találkozásával. Fruzinával (Jevrosima) beszélgetve, Mára előbb a kint dúló csata kimenetele miatt
aggódik, majd amikor dajkája a templomba hívja imádkozni, így
szabódik:
MÁRA: Én nem mehetek a templomba, lelkem nyugtalan és
izgatott, s félek, hogy könyörgésem nem lenne olyan, amilyennek
lenni kell, félek, hogy nem lenne kedves Isten előtt.
FRUZINA: Mit beszélsz, gyermekem? Az imádság mindig ked
ves az Úr előtt és mindig hasznos.
MÁRA: Oh, de én - te nem tudod én félek, hogy rossz, bűnös
lány vagyok.
MARA: Ja ne mogu ići u crkvu; duša mi je nemirna i uzrujana,
pa se bojim da mi molitva neée biti kako treba; bojim se da neće biti
ugodna Bogu.
JEVROSIMA: Tóga se ne boj, drago dete moje. Molitva je uvek
dobra i uvek ugodna Bogu...
MARA: Ali ja se bojim, da sam vrlo grešna devojka!...
A szerb szöveg tehát eddig is szinte szó szerinti fordítás, de az a
továbbiakban is. Alig van eltérés abban, ahogyan Mára elmondja,
milyennek látta meg először a szultánt, s milyen hatást tett rá a
lovag.
MÁRA: ...Midőn egészen a vár alá értek, a gazdag lovag fölte
kintett ablakomra és pillanataink találkoztak. Oh, Fruzina, le nem
írhatom, minő volt e férfi! Nagy, fekete szemeiben szokatlan tűz
látszott lobogni, halvány piros arcán annyi fenség és ábránd. Nem,
ez arcot soha sem tudnám feledni. Akarnám azt, Fruzina, szívesen,
akarnám, de nem vagyok képes.
FRUZINA: (félre) Szegény gyermek! De talán még nincs ve
szély. (fenn) Mi történt aztán, gyermekem?
MARA: A lovag oly mélyen nézett szemembe, mintha lelkemet
akarta volna kiszívni, ekkor hirtelen elugrottam az ablaktól, s re
megve egy pamlagra vetém magamat...

MARA: Kad su već sasvim pod grad dospeli, onaj me konjanik
tako duboko pogleda u oči, kao da mi je hteo pogledom svojim dušu
da ispije. O, Jevrosima, ja ga nem mogu opisati! U njegovim crnim
očima buktala je neobična vatra, a na bledom licu bilo je spojeno
veličanstvo sa nekom tihom sanjarijom. Ne, Jevrosima, ono lice ne
mogu nikad zaboraviti. Ja bih to htela, dobra Jevrosima... Ja bih to
htela iz sveg srca, ali to nisam u stanju! Naglo odskočim od prozora
i dršćući bacim se na stolicu.
Lássuk most Mára és Murát első találkozását, amelyben a szul
tán leleplezi kilétét, s amelyben a hercegnő épp olyan méltóságtel
jesen viselkedik iránta az eredeti szövegben, mint a fordításban.
Tehát ezt a „gyalázatot” nem kellett a fordítónak lemosnia róla.
MURÁT: Szeretlek, Mara, te legszebb koronája a természetnek,
szűz gyöngye az öröm tengerének. Szeretlek hőbben, mint kelet
virányait, mint a napot és dicsőséget.
MÁRA: Jaj, jaj nekem, ha szavaid valók.
MURÁT: Miért? Nemcsak szeretlek, de esküszöm, enyémnek
kell lenned. Bírnom kell szívedet, szerelmedet, az ég és föld e legna
gyobb gazdagságát, mit csak Allah adhat; kész vagyok eldobni ara
nyaimat, gyémántjaimat, a tartományokat, melyek lábom elé gör
nyednek; mindent, mindent érted, bírásodért.
MÁRA: Vakmerő. így csak egyetlen ember szólhat, csak egyet
lenegy merne szólani.
MURÁT: S ki volna az?
MÁRA: A szultán!
MURÁT: S ha az volnék?
MÁRA: Akkor tudd meg, hogy Brankovics leánya, az egykori
keleti császárok ivadéka, előbb meg tudna halni, semmint bármely
hatalmas uralkodó rabnője legyen. (Indulni akar. Murát eléje lép.)
Ne tartóztass, tudd meg, hogy bárki légy, te most vendég vagy itt, én
pedig a fejedelem s a házi úr leánya vagyok. (El balra.)
MURÁT: (egyedül) Oh, mi szép e méltósággal arcán! És ha
minden hódítmányaimba kerülne is, enyémnek kell lennie...
MURÁT: Volim te, Maró! Volim te, ti najlepša kruno, ti čisti
biseru iz mora radosti! Volim te vatrenije, nego što volim najlepše
divote bogatstva Istoka, volim te više od sunca, više od slave, od neba!...
MARA: Teško meni, ako su ti reči istinite!

MURÁT: Zašto, Maró? Ja te volim i zaklinjem ti se: moraš
moja biti!... Tebe da zadobijem, gotov sam žrtvovati sve: zlato,
drago kamenje, bogate zemlje... sve! Razumeš li - sve?
MARA: Drski čoveče!... Tako bi se mogao samo jedan-jedini
čovek zaboraviti... Samo bi on jedini smeo tako govoriti.
MURÁT: A ko bi mogao biti táj jedini?
MARA: Sultan.
MURÁT: A kad bih ja sultan bio, Maró?
MARA: Onda znaj, da bi kći Đurđa Brankovića volela pre i
umreti, nego što bi htela postati robinja ma i najsilnijega cara na
svetu! Ne zadržavaj me!... Jer znaj, ma ko da si, ti si ovde samo gost,
a ja sam kći despota Đurđa, tvoga domaćina. (Ode dostojanstveno.)
MURÁT: (sam) Ah, koliko je divna sa ovim dostojanstvom!
Koliko je lepa sa tóm ohološću na njenom licu! Pa i kad bih znao,
da ću svu moju državu izgubiti, ipák ona mora biti moja. (Ode.)
Hogy pedig semmiféle „szökésről” nincs szó, és Mára elrablása is
nagyrészt azonos módon megy végbe mind az eredeti szövegben,
mind a fordításban, azt az elragadást leíró jelenet összevetéséből
láthatjuk. Előbb azonban egy feltűnő különbségre kell felhívni a
figyelmet. Mint látni fogjuk, az eredeti szövegben csak utalás törté
nik az atya és a fivérek sorsára, míg a fordító mintha mentséget
keresne a szultán számára a Brankovics fivérek megvakítása miatt.
Az eredetiben a szultán szerelmi vallomására Mára ezt válaszolja:
MÁRA: Akkor én még szerencsétlenebb vagyok.
MURÁT: Hogy érted ezt?
MÁRA: Atyámra és testvéreimre gondolok.
MURÁT: A történeteken változtatni nem lehet, nincs hatal
mam, de parancsolj, s minden helyre lesz hozva százszorosán. Atyád
békében fog élni fejedelmi székében, testvéreid gazdag tartományo
kat kapnak veszteségükért, csak légy enyém, mondd, hogy szeretsz,
és a szultánnak nem lesz más gondja, mint hogy boldoggá tegyen
téged és családodat. Csak egy szót mondj, ez egy szót: szeretlek. (IV.
felv. 5. jel.)
MÁRA: (klekne) MilostL. Milost mome nesrećnom ocu!... O,
gospodaru, dotle ne ustajem, dók mi ne obećaš, da ćeš poštedeti
sedu glavu moga oca!...
MURÁT: O, da li je to mogućno, da se je nebo poklonilo zemlji?...
MARA: Milost! Milost, gospodaru!...

MURÁT: A zašto moliš, kad možeš zapovedati, ubavi cvete
zapadni! Zapovedaj, ti, radi kője sam se sa istoka amo potrudio!
MARA: O, gospodaru, poštedi moje srce! Šta je sa mojim
ocem?... Šta si učinio sa mojom braéom?
MURÁT: I njih je postigla nesreća! Ali, Maró, ne paraj mi srce
svojim prebacivanjem! Uslužni robovi oslepiše ih bez moga naloga
i glavom platiše svoju prenaglu revnost. Maró, što je učinjeno, to se
povratiti ne može, ali zapovedaj, pa ću sve obilato da naknadim.
Tvoj će otac sedeti mirno na svojoj despotskoj stolici, a tvoja braéa
dobiće bogate zemlje u državi, samo reci da si moja...
Lássuk befejezésül az elragadás jelenetének két változatát:
MÁRA: Óh, uram - egykor - igen, egykor csodáltalak téged
mint ismeretlen hőst, aztán becsülni tanultam a nagy szultánt, kiről
oly szép tettek hangzottak fülembe - egykor.
FRUZINA: Csitt, szerencsétlen.
MURÁT: Ezek hideg szavak. Szerelmet adj nekem, szerelmet
kívánok én. Mondd, hogy szeretsz.
MÁRA: Óh, uram, megvallom, egykor szerettelek, de - most.
Ah Fruzina, mit tettem. (Fruzina keblére hajol.)
FRUZINA: Gyermekem, ez nem jó volt. Uram, esküszöm, hogy
e szegény leány fájdalmában magánkívül beszélt. Ő nem szeret, nem
szerethet téged, uram.
MURÁT: Félre innen, legdrágább hölgyem mellől, mert ő az
enyém, ő szeret. (Átkarolja Marát.) Mára, e perctől fogva nőm vagy,
s mint az én hölgyem e veszendő várban nem maradhatsz, velem kell
jönnöd.
FRUZINA: Uram, légy könyörületes.
MURÁT: (felkarolja Márát, s viszi bal felé) Kövessetek.
MÁRA: Ah, Istenem, segítség!
MURÁT: A segítség karjaimban van. El, el. (El balra a tisztek
után.)
FRUZINA: (ki a katonák között törekszik Mára után) Bocsás
sátok, haramiák, pogány kutyák! (Uo.)
MARA: Nekada sam se divila tebi kao nepoznatom junaku, a
slušala sam da si junačkoga duha i plemenitog srca, ali za malo
trajaše óva obmana! Tebi ne beše dosta moja ljubav, već ti moj otac
morade žrtvovati i svoja dva sina!... Ti si im trebao branitelj i otac
biti, a ti si im krvnik i ubica!...

MURÁT: Ne paraj mi srce prebacivanjima, rekao sam ti, da je
bez moga znanja učinjeno i da su vinovnici već kažnjeni... Reši se,
Maró! Murát, pobeditelj polovine sveta stoji pred tobom i nudi ti
svoju ljubav! Onaj, koji ume samo zapovedati, sad te evő lepő moli,
jer si ga ti naučila moliti... Maró, sudbina tvog oca i tvoje braće su u
tvojim rukama! Podi sa mnom!...
MARA: Ne, ne! Beži! Ostavi me! Idi.
MURÁT: (uhvati je za ruku) Nećeš sa mnom? Ali ti moraš moja
biti! Ko sme da zameri grešniku, što ne dopušta, da se rajske dveri
pred njim zatvore! Hajde sa mnom! (Vuče je.)
MARA: U pomoć!... U pomoé!...
MURÁT: (odvovdi je silóm) Pomoć je tvoja u mojim rukama!
Hajdmo. (Odvodi je silóm, Mara zove u pomoé.)
JEVROSIMA: (izade u stranu) Ah, Bože, to je njen glas! To ona
zove u pomoć! Dete moje! Gde je moje dete?...
ČELEBIJA: (prepreči joj pút) Natrag, ženo!
JEVROSIMA: Ti?... Ti i tvoj gospodar bili ste ovde? Dakle on je
ukrao Maru. Maró, čedo šta ée biti s tobom?...
Márát tehát mindkét változatban elragadja a szultán, ő pedig
segítségért kiáltoz. A fordításban azonban Fruzina - Jevrosima ki
mondja, hogy Cselebi és ura „ellopták” Márát. Fontosabb különb
ség ennél, hogy a szerb változatban a szultán megzsarolja a despota
leányát: „Máro, atyád és fivéreid sorsa a te kezedben van!” György
és Mára között azonban olyan párbeszéd, amelyben az atya áldoza
tot követelne leányától, hogy „megtarthassa országa és hatalma
maradékát”, nem zajlik le. Hogy is lenne akkor érthető György
megdöbbenése, amikor az V. felvonásban a szultán sátrában látja
viszont Márát?!
Erről ismét csaknem szó szerint ugyanazt olvashatjuk a magyar
és a szerb szövegben.
GYÖRGY: (a sátor fenékszíni nyílásánál megjelen fegyveresek
kel) Ne irgalmazzatok senkinek. Irtsátok ki fiát, testvéreit, nejeit.
(A sátorba jő.) Ez az ő sátora. Hála neked Istenem! (Előbbre jő,
meglátja Márát.) Föl onnan, asszony, e fertőzött helyen nem lehet
imádkozni.
MÁRA: (fölkel hirtelen, Györgyre tekint, s egy sikoltással
hátrál)
GYÖRGY: Ah, szerencsétlen. Ki vagy te?

MÁRA: Atyám! (Térdre esik.)
GYÖRGY: Mit? Én a te atyád? Te a Brankovics György leánya?
- te itt - a szultán háremében? Az nem lehet! Te nem vagy az, - én
téged nem ismerlek!
MÁRA: Akaratom ellen követtem el a vétket. Atyám!
GYÖRGY: Mit beszélsz, nyomorult? Akaratod ellen lettél
ágyasa pogány gyilkosomnak, ki házamat feldúlta? Ki testvéreidet
megvakította? KI atyád lelkét megölte? Vessz el, gyalázatos!
MÁRA: (atyja térdeit fogja át) Ölj meg, atyám, megérdemlem,
csak bocsánatodat engedd vinnem a halálba. Ne átkozz meg, atyám!
GYÖRGY: Bocsánatomat? Jól van; - de halnod kell. Vérednek
kell lemosnia nevemről a gyalázatot. (Kardot ránt.)
MÁRA: Te megbocsátasz? Köszönöm, atyám. Készen vagyok.
GYÖRGY: (fölemeli a fegyvert) Ah, nincs erő karomban! (V.
felv. 8. jel.)
A következő jelenetben aztán megjelennek György fiai, s arra kérik
atyjukat, ne bántsa testvérüket, ne tegye őket még boldogtalanabbá.
A fordítás ugyancsak V. felvonásában, a 6. jelenetben így olvas
hatjuk:
ĐURAĐ: (s polja) Ne štedite nikoga! Istrebite žene i decu
njegovu. [E mondat áthúzva.] Popalite i pogorite sve [más kézírás
sal:] Sto je njegovo. (Üde sa vitezovima.) Ovo je njegov šator! Bože,
hvala ti! (Spazi Mariju koja kleči.) Ustaj, ženo! Na (ovom) poganom mestu molitva ništa ne pomaže!
MARA: (ustane) Roditelju moj! Babo!
ĐURAĐ: Šta?! Roditelj! Ti kći Đurđa Brankovića? Ti u haremu sultanovom? Ne, ne! To ne može biti! Kći Đurđa Brankovića
pre bi umrla, nego Sto bi se odrekla oca, braće, roda [e szó áthúzva]
i naroda svoga! Ne! Ti nisi moja kći. Niti je ikada Srpska majka
mogla roditi takvo čudovište. [Az utóbbi mondat áthúzva.] Ti si
utvara, koja si oblik moje kćeri pozajmila samo da me lakáé obmaneš! Zato idi u pakao, odakle si došla. (Potegne mač na nju, u tóm
se Grgur i Stevan pojave.)
STEVAN I GRGUR: (vrisnu) Ne, babo! Ne ubi našu sestru!
ĐURĐE: Šta vidim? Deca moja! O, deco, zár vas i ovde moradoh naći! [A továbbiakban a teljesebb, javított szöveget közöljük.]
GRGUR: Nas su Turci ponovo zarobili i doveli ovamo u sultanov Sátor.

ĐURĐE: Svetloj sultaniji... koja ne zaslužuje ime oca svoga.
STEVAN: Ne, babo! Ne ubi našu sestru. Nesrećni tvoji sinovl
mole te za nju.
ĐURĐE: Deco moja! ta zar bi vama babo mogao što god odreći?
A fordításban tehát - nem Đorđević, hanem aki a szövegen más
változtatásokat is eszközölt - szükségesnek találta megmagyarázni,
hogy kerülnek ide György fiai a szultán sátorába: „Minket a törö
kök újra elfogtak és ide hoztak a szultán sátorába.”
A fordító azonban nemcsak a szöveg módosításával, de néhány
esetben elhagyással is enyhíteni igyekszik Mára „bűnét”. Az eredeti
darab V. felvonásának 7. jelenetében, miután a háremőrök Mára
elé vezetik vak fivéreit, s ő nem fedi fel előttük kilétét, a fiúk pedig
csak a hangját találják ismerősnek, ilyen vallomást tesz a szultána:
„Oh, kedves testvéreim, velem egy ágról nőtt virágok, minő sorsra
jutottatok! Bűnös vagyok, hogy titeket elhagylak. Találhatok-e a
mennyben irgalmat? Atyám, bocsáss meg leányodnak, hogy szerel
me nagyobb volt kötelességénél”. (Aláhúzta: J. G.)
Ugyancsak a szultán iránti szerelméről vall az 5. jelenetben is,
miután férje és szerelmese harcba szállt atyjával: „Oh, iszonyú harc!
apa és férj között. (A fenékszín felé megy és kinéz a távolba.) Ott
száguld, mindjárt elnyeli a messzeség. Minő délceg, minő hősies
annyi szelídség mellett! (Visszafordul.) Oh, Istenem, vétek-e, hogy
annyira szeretem őt? Bűn-e a szerelem? Akkor vétkezik a nap,
bűnös a föld, s elkárhoznak a virágok! Nem, nem, az emberek
hibáznak, a világnak nincs igazsága...”
A két részlet a szerb fordításból hiányzik!
Végül legyen szabad felhívnunk a figyelmet a darab zárőjelenetében meglevő eltérésre is. Az eredetiben, miután György Hunyadi
János oltalmába ajánlja fiait, Mára lép hozzá: „És leányod, atyám?
Leányod is itt van.” György csak ennyit érkezik mondani: „Le
ányom!” s ezután visszaesik és meghal, tehát nem áldja meg. A
fordításban igen, tehát megbocsát neki!
S vajon egyetérthetünk-e a Srbske novine recenzensének azzal az
észrevételével, hogy Mára alakja nem nélkülözhetetlen a darabban?
Jellegzetesen romantikus műről lévén szó (történetszemlélete is
egyértelműen romantikus!), nem adhatunk igazat a recenzesnek.
Ellenkezőleg, e szemlélet és írói gyakorlat szerint a történelmi te

matika elképzelhetetlen a vele párhuzamosan bonyolított szerelmi
motívum nélkül. A szerző Mára szerelmi történetének lírai rajzával
egyfelől színezi, ellenpontozza a politika és hadi események leírá
sát, másfelől György téves döntései és bűnhődése mellé odaállítja
Mára bűnös szerelmét és emiatt érzett lelkifurdalását. Nem utolsó
sorban Mára története, sorsa teszi lehetővé ama romantikus eszme
kifejtését, hogy az egyéni érzelem, a szerelem mindennél erősebb,
nagyobb a kötelességnél, hatalmasabb az egyén akaratánál: „Isten!
Ki szívünkbe szerelmet oltottál, ki hajlamainkat intézed, te könyö
rületes lész irántam” - mondja „imádkozó helyzetben”, miután elve
zetik tőle fivéreit a szultán sátrában.
Azt is olvashattuk a Srbske novine recenziójában, hogy az „erély
telen György” elégtelen anyag egy drámához, s a darabot megvakí
tott fiainak eléje vezetési jelenete menti meg. Eltekintve Grgur
(Gerő) következetlenségétől (amikor előbb szembeszegül atyjával
a kezesség ügyében, majd önként megy el az öccsével), Mára „szö
kési”, azaz elragadási jelenetének ügyetlen elhelyezésétől a cselek
ményfolyamatban, a két megvakított fiú kétszeri felvonultatása a
színen kizárólag a hatáskeltés célját szolgálja, s e jelenetek hangula
ta egyenesen érzelgős.
Nyilvánvaló, hogy a Brankovics György nem is esztétikai értékei
nek köszönheti népszerűségét, hanem tárgyának, történelmi üzene
tének; története érdekesebb, mint maga a darab.
Tudott-e Jovan Đorđević a Brankovics György 1861-es Špiro
Dimitrovié-féle horvát fordításáról, s elégedetlen volt vele a magya
rul kiválóan tudó színházigazgató, vagy Aradról nem is állt módjá
ban beszerezni az idő rövidsége miatt, mellékes kérdés. Fontosabb,
hogy az ő fordításában és átdolgozásában ért el szinte páratlan
sikersorozatot. Két évvel az aradi bemutató után már Belgrádban is
szerepeltek vele az újvidékiek, de ottani „igazi” bemutatójára csak
1868-ban került sor. Jovan Đorđević ekkor már az újonnan megala
kult belgrádi Nemzeti Színház igazgatója, ahová az újvidéki színé
szek felével együtt magával vitte repertoárját is. Igaz, a színházépü
let minden erőfeszítés és sürgetés ellenére is csak egy év múlva
(1869-ben) készült el, a nyitó előadást azért már 1868 novemberé
ben megtartották. A nyitódarabot, Obernyik Károly Brankovics
Györgyét erre az alkalomra ünnepi díszbe öltöztették: a Đorđević
fordította és átdolgozta darabhoz Milorad Popovié Šapčanin költő

Prológust írt, Dragutin Reá zeneszerző pedig egy szerb nyitányt
(Srpska uvertira). A Srbske novine már idézett beszámolója szerint
magát az előadást igen jól fogadta a közönség, „a recenzensek azon
ban nem voltak megelégedve Obernyik darabjával .41
Valószínűleg ezzel a bemutatóval kezdődött el az a folyamat,
amelynek során a Brankovics György (a Đorđević módosította cí
men Despot Đurađ Brankovič) a szerb színpadok repertoár darabjá
vá vált. Feltehetőleg még további átdolgozások eredményeként be
került „a legkedveltebb hazafias történelmi színművek” sorába,
olyanok mellett, mint Jovan Sterija Popovié: San Kraljevića Marka
(Marko királyfi álma), Boj na Kosovu (A koszovói ütközet), Nikola
ĐurkovićDva narednika (Két őrmester), Atanasije Nikolić Ženidba
Dušanova (Dusán házassága), amelyek a múlt század „nyolcadik
évtizedének végéig - amint annak előtte is - lelkesedéssel töltötték
el a közönséget” - írja Borivoje S. Stojkovié.42 Igencsak elhalvá
nyulhatott tehát a mű eredeti üzenete a magyar-szerb sorsközös
ségről mint az 1848/49-es szabadságharc történelmi tanulságáról, s
előtérbe került a darab szerb hazafias jellege.
Ez magyarázza a darab további diadalútját is a szerb színpado
kon. Žarko Iličić például 1866-ban egy vándortársulat élén - ame
lyet szerb nemzeti színháznak nevezett! - bejárta csaknem egész
Boszniát (Bijeljina, Brčko, Bosanska Gradiška, Derventa, Tuzla,
Bugojno, Travnik), s repertoárján helyet kapott Obernyik drá
mája is.
Színháztörténeti kuriózumként is említésre érdemes, hogy a
Brankovics György még Amerikába is eljutott. Luka Popovié, az
újvidéki Szerb Nemzeti Színház, majd a belgrádi Nemzeti Színház
színésze 1911-ben elhatározta, hogy szerb színházat alapít az Ame
rikai Egyesült Államokban a szerb kivándoroltak számára. Nagy
turnét szervezett, s repertoárján a már említett Koszovói ütközet,
Hajdúk Veljko (Dragašević), Ljubavno pismo - Szerelmes levél
(K. Trifković), Kraljević Marko iArapin - Marko királyfi és a szerecsen (V. Miljkovié), Balkanska carica - Balkáni cárnő (N. Petrović), Hadži Sója (B. Nušić), Jazavac pred sudom - Borz a bíró előtt
(P. Kočić), tehát már-már klasszikus szerb színművek sorában ott
találjuk a Brankovics Györgyöt is. A krónikás szerint „egyes előadá
sokat, különösen a nemzeti tárgyúakat a közönség lelkes hazafias
tüntetésre használta fel, éltetve nemzetét, hazáját”.

Ugyancsak Stojkovié adataiból derült ki, hogy még a múlt század
nyolcvanas évein túl is fel-felbukkant egy-egy alkalommal. Valószí
nű, hogy épp hazafias jellegénél fogva hasonlóképpen Kassastück
lett, mint volt annak idején a Csemi György. Žarko Vasiljević43
igazgatása idején, az 1933-34-es évadban ismét színre került az
újvidéki Szerb Nemzeti Színházban. Vasiljevié ugyanis „nagy hozzá
értéssel és ambícióval törekedett a válságos években (1933/34),
hogy gondosan összeállított repertoárral megnyerje a közönséget, s
a szükséges mértékben megőrizze a színház művészi színvonalát és
tekintélyét... Ez a műsorpolitika nemcsak azt a törekvést fejezi ki,
hogy megtartsa a közönséget, amelytől oly nagymértékben függ a
színház, hanem művészileg is láthatóan igényes.44 Valóban ott ta
láljuk műsorán a világirodalom klasszikusait (Szophoklész, Shakes
peare, Moliére, Schiller, Dickens Csehov), a szerb klasszikusokat
(Jovan St. Popovié, B. Stankovié, B. Nušić), és Obernyik Károlyt,
természetesen Brankovics Györgyét!
A Brankovics György a magyar színpadokon is hosszú életű volt.
A legnagyobb sikerek egyik társszerzője, Egressy Gábor nevéhez, a
főhős utolérhetetlen megszemélyesítőjéhez fűződnek. Kortársai és
barátai szerint ő maga is ehhez a szerephez ragaszkodott leginkább,
s a szó szoros értelmében utolsó leheletéig játszotta. Már nagybete
gen vállalta (1866-ban) a szerepet, s az előadás után rosszul lett:
valójában a színpadon, Brankovics Györgyként halt meg.
A szomorújáték életképességét tanúsítja, hogy csakúgy, mint a
Karagyorgye-dráma, alkalmas volt az átalakulásra, műfaji megúju
lásra. 1874-ben ugyanis egy újabb szerzői hármas - Odry Lehel,
Ormay Ferenc és Erkel Ferenc - vállalkozott arra, hogy áthelyezi az
operaszínpadra. Obernyik(ék) szomorújátékát felhasználva Ormay
és Odry írták a prózalibrettót, s Erkel erre szerezte a négyfelvonásos operát. Amint Egressy jórészt a maga számára írta tovább, azaz
fejezte be a drámát, úgy Odiy is a maga számára írta a librettót,
Erkel pedig épp az ő számára komponálta a címszerepet. „E művel
- olvashatjuk a Zenei lexikonban - jelentős kísérleteket folytat a
magyar operai deklamáció, a magyar kórusdráma megteremtésére...
Kísérletezik Wagner egyes eredményeinek a magyar operai nyelvbe
való átültetésével s különösen a Brankovicsban balkáni folklórele
meknek is helyt ad.45 (A két mű cselekménye között természetsze
rűen vannak különbségek: a librettó szerint például Brankovics

despota még akkor sem fordul szembe a törökkel, amikor Murát
megvakítva küldi vissza fiait, hanem csak azután, hogy a nagyvezírbe (!) szerelmes leánya, Mára megszökik apjától s a portára megy.
Természetes, hogy ily módon a szerelem nagyobb szerephez jut,
mint a prózai darabban.)
Az opera és a dráma további sorsa, története abban is hasonló,
hogy az opera címszerepe éppúgy hozzánőtt Odryhoz, mint a drá
mai főhős alakja Egressyhez. Herceg János írja a Zombor környéki
nemesmiliticsi (Svetozar Miletié-i) származású baritonról: „meganynyi híres alakítása volt hosszú pályája során, leginkább mégis egy
szerep nőtt a szívéhez, Brankovics Györgyé, Szerbia despotájáé.
Nem tudni, azért-e, mert ő alkalmazta színpadra (!), vagy azért,
mert otthoni, gyermekkori emlékeiben is élt egy ilyen alak. Tartá
sát, temperamentumát, hevesen fellobbanó kitöréseit és szlávos le
mondással teli összeomlását állítólag azóta sem játszotta senki hite
lesebben.’*6
A Brockhaus-Riemann Zenei Lexikonban még ezt olvashatjuk
az operáról: „Erkel Brankovics-operájában (1874) a Duna menti
népek békéjét hirdeti Bosznia okkupációja idején; s míg az udvar a
szerbek, horvátok és bosnyákok ellen uszít, Erkel az első felvonás
végén szerb kólóból épít hatalmas finálét”.4
Csakhogy Bosznia okkupációjára 1878-ban került sor! Honnan
ez az „elírás”? Még mindig, azaz már megint az Osztrák-Magyar
Monarchia, pontosabban a Habsburg-ház, Törökország és Oroszor
szág hatalmi vetélkedéséről van szó a Balkánon és a Balkánért.
Mind az osztrákok, mind az oroszok számolnak az oszmán biroda
lom felbomlásával, vagy legalábbis a Balkánról való kiszorulásával,
s egymást kívánják megelőzni a hatalmi vákuum kitöltésében. Ez
meg is történik majd az 1877-78. évi orosz-török háború után. „Az
orosz befolyás növekedésének ellensúlyozására szánt 1878. évi ber
lini kongresszus - Anglia, Németország és a Monarchia nyomásá
ra - megváltoztatta a fegyverrel kivívott újjárendezést. Többek kö
zött felhatalmazta a Monarchiát két délszláv tartomány, Bosznia és
Hercegovina meghatározatlan ideig tartó megszállására.48 Ez azon
ban a Monarchia több mint fél évszázados nagyhatalmi törekvésé
nek csupán befejező szakasza, záróaktusa volt. A 70-es években az
európai hatalmaktól cserbenhagyott délszlávok, akik a török ura
lom alatt éltek, az orosz cárba vetették bizalmukat, s onnan erkölcsi

és anyagi támogatásban is részesültek, s időről időre felkelésben
törtek ki; egy-egy csatavesztés után Horvátországba menekültek,
ahol eltartásuk és „visszavezetésük” az osztrák hatóságoknak gon
dot jelentett. Vagyis a szerbek, horvátok és bosnyákok elleni uszítás
a Monarchiában már jóval a megszállást megelőzően folyt, s a dél
szláv Balkán kérdése, a Habsburg-aspirációk már az opera keletke
zésekor igen élénken foglalkoztatták a közvéleményt. Amint látjuk,
a szerzői hármas már 1874-ben igen határozott álláspontot képvisel
ebben a kérdésben, de kétségtelen, hogy az okkupáció idején és azt
követően ennek az állásfoglalásnak az aktualitása fokozódott, s
igazi politikai visszhangja ekkor támadt.
A Brankovics György című opera egészen más helyet foglal el a
magyar operairodalomban, mint a szomorújáték a magyar drámairodalomban. Erkel Ferenc operája mind a műfaj magyarországi
történetében, mind a zeneszerző életművében jelentős alkotásnak
számít, még 1964-ben is felújították, Obernyik Károly tragédiája
viszont nem tartozik a magyar drámatörténet fő vonulatába. Sike
rét, amint láttuk, nem is esztétikai értékével érte el. Drámatörténeti
szempontból inkább a Főúr és pór érdemel figyelmet mint a társa
dalmi dráma megteremtésére tett kísérlet.

III. „EZEK A MŰVEK MEGFELELNEK
NÉPÜNK ÍZLÉSÉNEK”
NÉPSZÍNMŰVEK SZERB FORDÍTÁSBAN:
„POSRBE”

Az újvidéki Zavičaj című lap Szigligeti Ede halála alkalmából
(1878) terjedelmes nekrológban méltatja a drámaírót: „A mi
színházunknak is nagy barátja volt. Előszeretettel érdeklődött
iránta, örült előrehaladásának, és megengedte színházunk ve
zetőségének, hogy bármelyik darabját szabadon előadhatja. En
gedélye alapján számos művét fordították le szerb nyelvre. Ezek
közül csak néhányat említünk: Szökött katona, Nőuralom, Ci
gány, Mama, Fenn az ernyő, nincsen kas, Rab, A molnárleány,
Nagyapó, Liliomfi stb. Hogy ezek a művek mennyire megfelelnek
népünk ízlésének, legjobban az bizonyítja, hogy állandóan műso
ron vannak, és hogy sok darabja hetven és még ennél is több
előadást ért meg. Mindezekért az érdemeiért Szigligeti megér
demli, hogy felkiáltsunk: Méltó emléke legyen közöttünk is”.49
(Póth István fordítása)
A magyarról szerbre fordított és átdolgozott, azaz szerbesített
(„posrbe”) darabjaival Szigligeti Ede valóban hosszú ideig verseny
társ nélkül aratja sikereit a szerb és horvát színpadokon. Igaz,
később felzárkózik mellé Szigeti József (A vén bakancsos és fia, a
huszár), Tóth Ede (A falu rossza), majd Csiky Gergely is (Sötét
pont), de előadott darabjainak számát és azok előadássorozatát
senkinek sem sikerült megközelítenie. Póth István kutatta fel, hogy a
Szökött katonát már az ötvenes években játszották Zomborban, más
színjátszó társaságok a hatvanas években, 1862-ben pedig bemutatta az
újvidéki Szerb Nemzeti Színház is. „E mű - szögezi le Póth - nemcsak a
vajdasági szerbek, hanem a belgrádi közönség körében is sikert aratott.”

Érdemes e páratlan sikersorozat néhány példáját közelebbről is
szemügyre venni.50
Đorde Maletié az újvidéki Szerb Nemzeti Színház vendégsze
repléséről a belgrádi Nemzeti Színházban: 1862. november 27-e,
műsoron a Szökött katona: „Az előadással a közönség olyannyira
elégedett volt, hogy az előadás végén a függöny elé hívta a színésze
ket, s hangos éljen! kiáltásokkal üdvözölte.” Két nappal később,
november 29-én Zimonyban, műsoron szintén a Szökött katona:
„Ragyogó siker. Telt ház. A tapsnak se vége, se hossza.” A követ
kező előadás ismét Belgrádban, december 4-én: „A fenséges herceg
és hercegnő méltóztattak megjelenésükkel megtisztelni az előadást.
Ami az előadást illeti, általában jó volt, noha némely szereplőknél
tapasztalható volt, hogy a fenséges vendégek jelenléte megfosztotta
őket a szükséges biztonságtól és a bátorságtól. A fenséges pár méltóztatott kinyilvánítani megelégedését az előadással.”51
Ugyanebben az évben műsorára tűzte a zágrábi horvát színház
is. A Narodne novine március 14-ei számában ezt olvashatjuk a
Színházi hirdetmény cím alatt: „Holnap, szombaton, 15-én először
kerül előadásra Andrijevié úr jutalomjátékául a Vojnički begunac
Szigligeti Szökött katona című három felvonásos magyar népi szín
műve nyomán. Andrijevié, akinek a javára az előadást tartják, egyik
legodaadóbb és legfej lődőképesebb színművészünk, a darab pedig
igen érdekes...”
Petar Marjanovié „posrbe” című könyvében így összegezi a Szö
kött katona szerbesített változatának sikerét: „Több mint hat évtize
den át maradt meg az újvidéki Szerb Nemzeti Színház repertoár
ján..., mialatt több felújítást és bemutatót ért meg (1862,1872,1890,
1923).” Ugyancsak Marjanovié idézi az újvidéki Pozorište (Színház)
című lap névtelen recenzensének következő véleményét is: „A mi
színtársulatunknak van néhány darabja, amelyek már régiek, de so
hasem fognak elavulni. E darabok közé tartozik a Szökött katona"}2
Magyarázatot keresve arra, hogy „a szerb közönség számára a
legtermészetesebb módon s a legnagyobb sikerrel a magyar népszín
műveket lehetett alkalmazni (megkülönböztetésül a hasonló fajsú
lyú német és francia daraboktól - J. G.), noha nem került sor
jelentősebb dramaturgiai beavatkozásokra az eredeti művekben”
(Marta Frajnd), vetnünk kell egy-egy pillantást e darabokra, majd
egybevetni azokat szerbesített változatukkal.

A Szökött katona számos bemutatója, felújítása és előadása so
rán igen eltérő kritikai vélemények is elhangzottak róla. Egy kriti
kus a magyar drámairodalom kimagasló darabjának véli, a másik
pedig Szigligeti egyik csekélyebb értékű művének. E megítélést úgy
helyesbíthetjük, hogy Szigligeti drámai opusának valóban kimagas
ló darabja (mondjuk a Csikós, a Liliomfi, a Cigány és a Mama
mellett), de a magyar drámairodalom fő vonulatába nem sorolható
be. Igaz, a bemutatásakor aratott nagy sikere bizonyos értelemben
fordulópontot jelentett mind a szerző munkásságában, mind a ma
gyar drámairodalomban: vele nyomult be a színpadra az akkor je
lenkori magyar élet tematikája.
Pályázatra készült a darab, melynek ez volt az elvárása: „egy a
magyar népéletből merített, minden aljasságtól ment, jó irányú,
látványos színmű.” Hogy a francia melodrámához több köze van,
mint az eléggé felületesen ábrázolt népélethez, azt a szerző feledtet
ni tudta mesteri cselekményszövésével s a színpadi hatások sikeres
kiaknázásával; az sem nagyon tűnt fel, hogy bizony a jellemábrázo
lásban és költői dikciőban nem remekel. Nyelvezete ugyan korrekt,
tiszta, csak éppen az eredetiségnek és a szépségnek van híjával.
Korábban a magyar irodalomtörténészek a Szökött katonát te
kintették az első magyar népszínműnek, nyilván abból az említett
tényből kiindulva, hogy a népélet első ábrázolása ez a magyar szín
padon. Ha azonban magának Szigligetinek a Csikóséhoz hasonlítjuk
vagy Tóth Ede (A falu rossza) és Csepreghy Ferenc (Piros bugyelláris)
darabjaihoz, kiderül, hogy a Szökött katona még nem igazi népszínmű:
több is, kevesebb is annál. Maga Szigligeti így határozta meg a műfaját:
„eredeti színmű népdalokkal, tánccal három szakaszban”.
Szigligeti itt még felveti a kor társadalmi kérdéseit: a nép jogfosztottságát, a hivatalnokok hatalmi önkényét a katonafogdosás
példáján, de az urak törvény fölött állását is. Ez még nem a stilizált
világ pántlikás parasztokkal, bár a népdalok és táncok már itt van
nak, de ekkor még ezeket is a szerző válogatta, nem alkalmilag
szerezték őket. Másrészt itt még Szigligeti igen tágan értelmezi a
„népélet” fogalmát: beleférnek ebbe a jobbágyok mellett a falusi
kispolgárok (iparosok), sőt a pesti éjszakai élet züllött, lump elemei
is. S még az így értelmezett nép is csak a szereplők egyik csoportját
alkotja a darabban. Mellettük fellépnek az úri osztály képviselői, s
amint a darab végén kiderül, a nép legöntudatosabbnak rajzolt

képviselője, Koprádi Gergely nem is a nép fia, hanem grófi sarj.
Igaz, rangemelése után is kitart szerelme, Julcsa mellett, és nem
adja fel eredeti életformáját sem. Magyarországi sikerének magya
rázatát kétségkívül abban kell keresni, hogy 1843-ban a közönség a
jobbágyság jogfosztottságát látta Koprádi Gergely sorsában (hisz
katonának történt erőszakos befogása, majd halálra ítéltetése ide
jén még jobbágynak számított!), s a darab ez ellen szított hangula
tot, illetőleg a társadalomban nagyon időszerű jobbágyfelszabadítás
mellett agitált. Nem véletlen tehát, hogy Petőfi, Jókai és Egressy
Gábor nagy lelkesedéssel fogadta. Van a darabnak még egy epizód
ja, amely a reformkor erősödő nemzeti öntudatának kifejezése. Két
külföldet járt és külföldet majmoló, a nemzetét és nemzeti nyelvét
megtagadó főúr, Tengeri és Parti rövid jelenetére gondolunk. Mi
kor a magyarul kiválóan beszélő francia úr, Saint Geran megtudja,
hogy a két magyar úr nem beszél magyarul, „tárcái vesz”, s ezt
följegyzi, mert - mint mondja - „holnap magamnak sem hinném el”.
Igaz, Csokonai Culturája (Szászlaki) és Kisfaludy Károly Kérők]e
(Szélházy) óta ismeretes ez a figura a magyar vígjáték-irodalomban,
de bizony még 1843-ban is nagyon időszerű.
Vajon kihallott-e ebből az eszmeiségből valamit a szerb színházi
közönség? Aligha. S tegyük hozzá: ahhoz is, hogy 1843-ban kihall
ják belőle az úr-jobbágy ellentétet, Petőfiék és a korabeli közönség
„problémaérzékenységére” volt szükség, hisz az igazi drámai konf
liktus nem urak és jobbágyok között, hanem a falusiak között van,
illetőleg az úri rendszer képviselője, Gémesi jegyző és a nép fiai
között. Sőt, a köztük támadt konfliktust az urak oldják meg (Camilla grófnő, Gergely anyja, Monti olasz gróf és Völgyi ezredes). Való
jában Szigligeti is inkább a gazdagok és szegények közötti különbsé
get, a falusi nép rétegeződését hangsúlyozza. Gémesi jegyző asze
rint válogat a katonának befogandó legények között, ahogyan lekenyerezik - pénzzel, gazdag leány kezének odaígérésével:
A gazdagnak öt fia van, nem bántják,
A szegénynek, ha egy van is, elfogják
hangzik a kórus kommentárja. Ez a „gazdag” pedig nem úr,
hanem paraszt, s ezt - és csak ezt - érti belőle a megszerbesített
darab közönsége is. Ezt a közönséget a legkevésbé sem zavarta,
hogy a „népéletiben helyet kapott a pesti éjszakai élet züllött nép

sége. Inkább némi egzotikumot jelenthetett a számára, hisz néme
lyek saját élményből, mások elbeszélésekből tudtak róla. A darab
egyik szerb méltatója, megjegyezve, hogy olyan ez a darab, „mintha
a mi szerb életünkből való volna”, nyomban hozzáteszi: „természe
tesen a régebbi időkből, amikor a szerbek Pesten és Itáliában fontos
szerepet játszottak”, és mint tudjuk, tömött erszényükkel szívesen
látott vendégei voltak a pesti éjszakai mulatóknak is.
S az idegenmajmoló Tengeri és Parti? Úgyszólván észrevétlenül
kimaradtak a szerbesített változatból. Csakugyan észrevétlenül,
mert valójában az eredetiben sincs jelenetüknek semmilyen drama
turgiai funkciója, csupán az aktuális nemzeti eszmeiséget fejezik ki.
Ahhoz tehát, hogy a szerb közönség a saját eredeti művének
tekintse, valóban nem volt szükség jelentős szövegmódosításra, sőt
e darab esetében még a helyszínek sem igen változtak: „Az első
felvonás Szentmiklóson, a második Milánóban, a harmadik Pesten
játszódik.” (Az eredetiben az Első szakasz, Koprádiné udvarán, a
Második szakasz a Siralomházban, a Harmadik szakasz a Zrínyi
kávéházban történik.) Petar Marjanoviétyal egyetértőleg állapíthat
juk meg: „a darab szerbesítése során minimális változtatások tör
téntek; a magyar neveket szerbekkel helyettesítették... hozzáadtak
két dalt, mely az eredetiből hiányzik, a többieket pedig igen szaba
don átköltötték”.53 Az idegen nevek ugyan változatlanul megma
radnak (Monti gróf, Saint Geran), csak a magyar neveket helyette
sítik be. Geran alakja is megmarad, de szerepe (Partival és Tengeri
vel való jelenete kihagyása után) csak arra korlátozódik, hogy Völ
gyi (Dolovié) ezredesnél közbenjárjon Gergely (Rajkó) és Camilla
(Draginja) érdekében.
Ugyancsak P. Marjanovié idézi Laza Kostiéot, aki szerint „egyéb
változtatásokra nem is volt szükség”, s a költő még azt is megjegyzi,
hogy a szerbesítés élethűségéhez jelentősen hozzájárul, hogy az első
felvonás Szentmiklóson játszódik, ahol „a mi népünk szokásai és
életkörülményei tekintetében közel áll a magyar eredeti szomszé
dosnépéhez”.
Lássunk most néhány példát a fordítás, azaz „szerbesítés” során
eszközölt változtatásokra. (Megjegyzendő, hogy Radivoj Stratimirovié55 ifjúkorában versekkel kísérletezett, érett korának pedig
egyetlen irodalmi műve Szigligeti Ede Szökött katonájának megszerbesítése. (A fordítás-átdolgozás ősbemutatójára Zomborban

került sor 1850-ben, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház pedig 1862ben mutatta be.) Mivel igen sok bírálat érte e fordítást, Jovan
Đordević átdolgozta, a verseket, azaz a dalbetétek szövegét Jovan
Jovanović Zmajjal újrafordíttatta, de a mű nyomtatásban is Stratimirović neve alatt jelent meg. (M. Popovié Testvérek Szerb Könyvkereskedésének Nyomdája, Növi Sad, 1891) Ennek ellenére megál
lapítható, hogy helyenként nagyobb fordítói szabadságra és invenci
óra lett volna szükség, hisz maradtak a szerb szövegben szó szerinti,
úgyszólván tükörfordítások. Az I. felvonás 10. jelenetében például
Koprádiné dédelgetett Lajos fia, a szabólegény a pesti úrfiak példá
jára szolgát akar magának fogadni Pista kovácslegény személyében.
Mivel ő „arszlán”-nak (gavallér, dendi) hiszi magát, tigrist akar
szolgájául fogadni. Kettejük párbeszéde az eredetiben:
LAJOS: (szeme, szája eláll) Tigris? Hiszen emberfiók volnék, ha
igaz?
LAJOS: Látod, én arszlán vagyok.
PISTA: Igazán?
LAJOS: S az arszlánnak tigrisre van szüksége.
PISTA: Hogy legyen kivel marakodnia? Nem bánom, birkózzunk.
LAJOS: Szolgálni fogsz engem mint állatkirályt.
Szigligeti természetesen az arszlán és oroszlán szavak hasonló
hangzásából, azonos jelentéséből és etimológiailag is azonos gyöke
réből (arslan - oszmán-török: oroszlán) alkot szójátékot. S bár az
arslan szó oroszlán jelentésben a szerb nyelvben is megvan, de
egyfelől használata sem terjedt el, hisz a „lav” a használatos, más
részt nincs meg a dandy jelentése.
Ezért kényszerül a fordító ilyen kiegészítésre:
GRUJICA: A bili ti bio moj ris?
CVETKO: Ris? Ta ja sam, ako se ne varam, ljudsko stvorenje.
GRUJICA: Eto vidiá, ja sam arslan - lav.
CVETKO: Zaista?
GRUJICA: A lavu je nužno da ima svoga risa.
CVETKO: Da se ima s kimé drpati?... Ne branim, hajde da se
rvemo.
GRUJICA: Služićeš me kao kralja zverinja.
Hogy a tigrisből a fordításban hiúz lett, az lényegtelen, de erről
is elmondhatta volna egy Arnovljević, mint a Vujié-féle fordításról:
„a szerbség számára szerbül kell írni”.

Vessünk egy pillantást a dalszövegekre is, illetőleg egyre - pél
daként. A második dal első szakaszának egybevetéséből kiderül,
hogy valójában átköltéssel van dolgunk, tehát az eredeti hangulatá
nak, részben „tartalmának” is a visszaadásáról:
Amott a hegyek lábában,
A kősziklák oldalában,
Ott sírok én mindszüntelen,
Ahol senki sincsen jelen.
Med gorama tužna tica
S tűznöm ticom drugujem,
Tamo i ja tužim, plačem,
Gde me niko ne čuje.
Hogy Jovan Jovanovié Zmaj „reperált”-e valamit e fordításon,
nem tudhatjuk, de Petőfi és Arany kitűnő fordítójának ódzkodása
az ilyen feladattól jó ízlésére és költői igényességére vall. Erről
tanúskodik P. Marjanovié könyvének következő passzusa. „Ismere
tes, hogy Jovan Đorđević... nem volt elégedett a Szökött katona
megszerbesítésével... Különösen a versfordításokkal volt elégedet
len, ezért felkérte Jovan Jovanovié Zmajt azok újrafordítására.
Zmaj minden lelkesedés nélkül tett eleget a kérésnek, mert nem
voltak illúziói munkája művészi értékét illetően. »Összetákoltam
önöknek a Szökevény verseit - írja válaszlevelében -, ahogy tudtam;
nos, ha úgy gondolják, használják fel őket, de ne kerüljön nyilvános
ságra, hogy az én munkám, mert nem nagy dicsőségemre szolgálna.
Az utolsó Kalapom szememre vágom verset (mármint a fordítását J. G.) nem tudom, hogyan változtathatnám, valahogy nem megy, hát
maradjon, ahogy van. Ugyanígy az első aratódal is«.”56 Megjegyzé
sül: Az „utolsó vers” első sorai a következők: „Kalapom szememre
vágom, / Mellette hervadt virágom / Sírva nézem...” Az első pedig a
közkedvelt s ma is énekelt „Ne menj, rózsám, a tarlóra...” kezdetű
nóta.
A mai magyar olvasó talán kissé csodálkozik Szigligetinek ezen
a népszerűségén a szerb és horvát színházakban. De hadd emlékez
tetünk arra, hogy a múlt század harmincas éveitől élete végéig a
magyar színjátszás és drámairodalom vezető személyisége volt.
Több mint száz színművet írt, s a budai Várszínház, majd a Nemzeti

Színház házi szerzője. Még 1835-ben kötött egy olyan szerződést a
Várszínházzal, melynek értelmében évente legalább egy darabot ír,
vagy kettőt fordít. Vállalását jócskán túl is teljesítette: 1838-tól
1867-ig nem volt egyetlen esztendő sem, amelyben ne lett volna
Szigligeti-bemutató, sőt az is ritka év volt, melynek műsorán csak
egy darabja szerepelt. S tegyük hozzá, mindig azt írta, amire a
színháznak éppen szüksége volt. Érthető hát, hogy ha a szárnyait
bontogató szerb színjátszás, melynek első vezetői a külföldiek közül
legjobban a magyar drámairodaimat ismerték, ha sikert ígérő ma
gyar darabot kellett választaniuk, akkor Szigligetihez fordultak.
Semmiképpen nem véletlen, hogy Petar Marjanovié már idézett
Posrbe című könyvében Szigligeti Ede Szökött katonája mellett
Tóth Ede A falu rossza című népszínművének szerbesített változa
tát közli másik öt, más nyelvről átültetett darab mellett. Slavko
Batušić már idézett tanulmányában (Magyar drámák a Horvát Nem
zeti Színház műsorán) elmondja, hogy a Reszler-féle társulat 1860.
évi zágrábi vendégszereplése idején és utána számos esetben tapasz
talt horvát-magyar barátsági demonstrációknak egyszerre vége sza
kadt az 1868. évi magyar-horvát kiegyezéssel. Az ezt követő két
évtized alatt mindössze öt magyar színmű került színre Zágrábban.
Majd így folytatja: „Legelőször is ismét műsorra került 1873. április
27-én Szigligeti Ede Mama (Mamica) című vígjátéka Jovan
Đorđević fordításában... 1883. május 9-én végre sor került az egyik
legnépszerűbb magyar dalos népszínmű, Tóth Ede A falu rossza (Seoska lola) bemutatójára,57 (Aláhúzta: J. G.) Először Belgrádban
mutatták be a Nemzeti Színházban 1878-ban Stevan Deskaáev for
dításában és átdolgozásában Toša Jovanovié rendezésében, Davorin Jenko zeneszámaival. A 19. század folyamán a belgrádi Nemzeti
Színházban 58-szor került előadásra. Az újvidéki Szerb Nemzeti
Színházban 1883 márciusában volt a bemutatója. A falu rossza e
színház történetének egyik legnépszerűbb darabja.” Csak melléke
sen jegyezzük meg, hogy e darabnak még egy változata ismeretes. A
Batušić említette zágrábi darab fordítója ugyan szintén Stevan Deskašev, de hozzá „a zenét és a dalokat a zágrábi opera igazgatója,
Iván Zajc, korának legjelentősebb zeneszerzője komponálta”,
mondhatnánk a horvát Erkel Ferenc. Érdemes a figyelmünkre Borivoje S. Stojkovié megállapítása is a A falu rosszáról: „... e dalos
színjáték, Tóth Ede és Stevan Deskašev magyar-szerb készítménye

kétségkívül az egyik legkedveltebb melodráma valamennyi szerb
színházi környezetben”. Tőle tudjuk, hogy az újvidéki Szerb Nemze
ti Színház még a két háború között is műsorán tartotta a legnépsze
rűbb „folklorisztikus és dalos”58 színművek sorában, s 26-os szériá
val azok mögött a negyedik helyet foglalta el.
Nyomtatásban is immár harmadízben jelent meg: 1880-ban
Belgrádban, 1905-ben Újvidéken, s legutóbb P. Marjanović gondo
zásában (Nolit) Belgrádban 1987-ben.
Bizonyos, hogy A falu rossza szerbesített változatának páratlan
sikerében oroszlánrésze volt a fordító-átdolgozó Stevan Deskaáevnek.59 Ez a Szeged melletti deszki születésű énekes színész - akár
csak Egressy Gábor és Odry Lehel a Brankovics Györgyöt - szinte a
maga számára fordította és dolgozta át Tóth Ede népszínművét: öt
alkalommal (más-más felújításban) játszotta a darab főszerepét
(Göndör Sándor, azaz Steva Dragié). Több színművet fordított
- csak magyarról! -, s talán jobban is tudott magyarul, mint szerbül.
Ami a fordítást, azaz szerbesítést illeti, A falu rosszára is nagy
részt érvényes, amit a Szökött katonáról megállapítottunk: az átdol
gozás úgyszólván kimerül abban, hogy a szereplők nevét megváltoz
tatták, a dalokat behelyettesítették, olykor csak szabadon átköltötték, s a cselekményt szerb környezetbe helyezték át. S. Batušić
például azt írja a zágrábi előadásról, hogy „a fordító a mű cselekmé
nyét egy szerémségi faluba tette át”, a P. Marjanovié által közölt
szövegben viszont ezt olvashatjuk a szereplők felsorolása után: „A
darab cselekménye Bácskában játszódik egy nagyobb szerb falu
ban.” Ez a különbség persze nem lényeges, a változtatást nyilván
csak az indokolja, hogy Zajc feltehetőleg horvát stílusú dalai inkább
a horvátok által is lakott Szerémségben csengtek ismerősen, míg
Davorin Jenko inkább bácskai stílusú szerb dalokkal tűzdelte meg a
darabot.
A szereplők - bár szerbek - lényegében azonosak: „Feledi Gás
pár gazdag földműves” - „Pavle Popovié bogát seljak i kmet u selu”,
azazhogy Deskaáev már a szereplők felsorolásakor kimondja, hogy
Popovié a falu bírája, Tóth Edénél pedig ez később derül ki. „Bátki
Tercsi árva, Feledi gyámsága alatt” - Lenka hasonlóképp „siroče
pod nadzorom Popovića”. A cselekmény időrendje is nagyjából azo
nos. Az eredeti szerint: „Idő jelenkor. Az első és második felvonás
közt egyévi időköz.” Deskaáev szerint: „A második felvonás két

évvel az első után történik, a harmadik közvetlenül az első után.” A
felvonások színterének, színpadképének leírása is szinte szó szerinti
fordítás. A dalok már inkább különböznek, s más-más helyen is
fordulnak elő, de ebben is vannak párhuzamosságok. Az I. felvonás
13. jelenetében például így kezdődnek a nóták:
Sír, aki sírni tud:
könnyei peregnek
Nek uzdise ko mora
Suze neka lije
Desašev azonban vagy nem tudott jól szerbül, vagy igen gyarló
fordító volt, ami számos tükörfordításban nyilvánul meg. Általában
a magyar népi szólásokat is lefordítja, ahelyett, hogy megfelelő
szerb szólásokat alkalmazna. Például: „... nem fut bolondjában
olyan szekér után, amely föl nem veszi soha” - „... a neće kao lúd
trčati za onim kolima koja ga neće povesti”; a községháza, faluháza,
ugye, magyarban a községi, falusi elöljáróság, hatóság székházát
jelenti, míg szerbül - Deskaáevnél ebből falusi ház lesz: „Vigyétek a
falu házára.” - „Odvedite ga u seosku kuću.” Lefordítja a „szőlőt
lágy kenyérrel” szólást is. A cigányok ugyanis a csősz lopta szőlőt,
melyet a fán találnak elrejtve, lágy kenyérrel szeretnék megenni.
DeskaSev szerint: „Uh, ala će se to jesti s mekim hlebom.”
Érdekes, hogy a színikritikusok e „magyarizmusokon” nem
akadnak fel. Jóval számosabbak az olyan megállapítások, hogy e
darabok, mármint a magyar népszínművek közel állnak - különö
sen a vajdasági - szerb közönséghez. Legyen szabad ismét Petar
Marjanovićot idézni, aki Todor Manojloviéra, a magyar irodalom
kiváló ismerőjére hivatkozva a következőket írja: „E művek, noha
híjával vannak a korabeli társadalmi viszonyok realista ábrázolásá
nak, az egyszerű »népet« (parasztokat, iparosokat) állítják színpad
ra, s leginkább a cselekmény fő hordozójaként. A magyar falusi
életnek ezt a megszépített képét helyezték át a »szerbesítők« a mi
környezetünkbe a romantikus történetek valamennyi csalóka saját
ságával, melyek leggyakoribb tárgya a könnyelmű főúr és könnyel
mű polgár összeütközése a nép mélyen erkölcsös és egyszerű fiával;
s ezekben az összeütközésekben mindig az igazság diadalmaskodik.
Ezenközben a szerbesítők áthelyezték a cselekmény színhelyét, be

helyettesítették a neveket, a magyar viseletet szerbbel helyettesítet
ték, csárdás helyett kólót táncoltak, az a körülmény pedig, hogy
abban az időben a magyar és szerb nép széles rétegei Vajdaságban
azonos égtájon hasonló körülmények között éltek, oda vezetett
(Todor Manojlovié eredeti, de alighanem megalapozott véleménye
szerint), hogy a mieink közül sokan nem is csak a nézők, hanem a
színészek is, akik talán Tóth Ede A falu rosszábán vagy Szigligeti
Cigányában, játszottak, meg voltak győződve, hogy ezek eredeti és
nem magyar darabok.
A fentiek mellett azonban volt a magyar (nép)színművek nép
szerűségének sokkal prózaibb, gyakorlatiasabb indoka is: egyfelől a
szárnyait bontogató szerb színjátszás repertoár-gondjai, másfelől az
a körülmény, hogy a szerb színjátszás első vezetői - Joakim Viy'iétól
kezdve Jovan Đorđevićon, Antonije Hadžićon át egészen Zarko
Vasiljeviéig - igen jártasak voltak a magyar drámairodalomban, s
természetesen kitűnően tudtak magyarul, jobban, mint más nyelve
ken. Erről tanúskodik az újvidéki Szerb Nemzeti Színház első igaz
gatójának, Jovan Đorđevićnak 1862. február 27-ei levele a Pesten
tanuló Antonije Hadžićhoz, közvetlen utódjához az újvidéki szín
ház élén. „A repertoárral szintén bajlódunk. Van úgy tíz vagy vala
mivel több darabunk, de nem tudom, hogy boldogulunk velük. Ha
valami újjal próbálkozunk, az vagy Cassastück (kasszadarab) vagy
Klassische Stück (klasszikus darab) lehet, de semmi a kettő között.
Nekünk figyelemmel kell lennünk a közönségre, az pedig nem kí
vánja látni és hallani a külföldi bohócságokat, kivált a német butterkrofnékat (vajaskifliket) nem, azaz szentimentális komédiákat.
Mi lenne, ha a magyar színháztól kérné a következő darabok kézira
tát: Brankovics György, Becsületszó, Falusiak, Tiszaháti libácska, Kí
sértet, s ezekhez még tegye hozzá: a Fenn az ernyő, nincsen kast,
Kövér Csak kitartását, valamint a Szökött katonát. Ezek közül
visszatarthat a „nép”-nek (a Thökölyánum diákjainak), a többit meg
küldje el nekünk, hogy birkózzunk velük; a dolog bizonyára jól ütne
ki, mert ezek mind olyan darabok, melyekben a tréfából valami
tanulság és figyelmeztetés is következik.6
Jovan Đorđević persze nagyon jól tudta, hogy a magyar népszín
művek nem a „Klassische Stöck”, hanem a „Cassastück” kategóriá
jába tartoznak. Az igényes és türelmetlen fiatalok kifogásaira így
válaszol: „Szép, nagyszerű volna bírnunk Aiszkhüloszt és Szophok-

lészt, de ha tudtunk rájuk várni 2200 esztendőt, akkor talán várha
tunk még vagy tízet. Helyettük jobb volna olyasvalamit adni az éhes
szájakba, amit mindjárt lenyelnek.”62
Bizonyára nem járunk messze az igazságtól, hogy a magyar nép
színműveknek - a hasonló stílusú német és francia darabok mellett,
sőt azok előtt - nagy szerepük volt abban, hogy a szerb polgárság és
még szélesebb népi rétegek megismerték és megszerették a színhá
zat. (Különben e darabok hasonló szerepe a magyar színháztörté
netben is elvitathatatlan.) „E darabok - írja Petar Marjanovié - s
ebben ma már nem kételkedünk, a mi környezetünkben pozitív
szerepet játszottak a múlt századnak abban az időszakában, amikor
itt intenzívebb színházi élet kezdődött. Olyan időszak volt ez, ami
kor nálunk nem volt elegendő fordító sem, akik megbízható kapocs
lehettek volna az európai dramaturgiával és színházzal való közvet
len érintkezésben.63

IV.
SZÍNJÁTSZÁSUNK ÉS
DRÁMAIRODALMUNK ELŐTÖRTÉNETE

A titói Jugoszlávia térségein keletkezett, esetleg elő is adott,
illetőleg e vidékről (el)származott írók tollából született legrégibb
magyar drámai emlékek után kutatva éppúgy a török hódoltság
előtti időkig kell visszanyomozni, mint más műfajú irodalmi emlé
keink esetében. E térségeken, az egykori Magyarország déli vidékei
különböző részein található drámai emlékek természetesen nem
összefüggő fejlődés eredményei és láncszemei, tehát a századunk
húszas éveitől számítható drámairodalom-történetünknek csupán
távoli előzményei. Számbavételük azonban szórványos jellegük el
lenére is indokolt, hisz e térségek magyar irodalomtörténetének
szerves részei, s a más műfajú irodalmi emlékekkel együtt arról
tanúskodnak, hogy az a szellemi sivárság, a szépművészetek iránti
közöny, amely Szenteleky nemzedékének ju to tt örökül, nem
öröktől fogva jellemezte a jugoszláviai magyaroktól is lakott vidé
keket.
Drámairodalmunk történetének előzményeit kutatva ugyanis
arra a következtetésre juthatunk, hogy a 16. századi Baranya - Laskóval mint egyik központjával - nem csupán a magyar nyelvű isko
láztatásnak, nem csupán a baranyai, Tolna megyei és szlavóniai
reformációnak volt egyik bölcsője, hanem a magyar nyelvű színját
szásnak és drámairodalomnak is; Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér
Csáktornyái várában pedig nemcsak a törökellenes hadjárat tervei
ről, stratégiájáról folyt a szó, nemcsak katonapolitikai röpirat és
törökellenes hadjáratra lelkesítő hősi eposz született, hanem sze
relmi tárgyú színművekben, színielőadásokban is gyönyörködhetett
a vár főúri vendégserege.

Habár a legősibb színszerű szokások kutatása, mint amilyen a
téli és tavaszi napfordulóhoz kapcsolódó regölés és pünkösdölés,
főként a néprajz területe, annyit mégis el kell róla itt is mondani,
hogy részben a szláv népek pogány kori hagyományaiban (kolindálás) gyökerezik, részben pedig már krisztianizált formájában vette
át a magyarság a honfoglalás után (tavaszi, Szent Iván-napi népszo
kás). S azt sem hagyhatjuk említetlen, hogy az igricek, akiknek szláv
eredete a nevükből ítélve kétségtelen, a 12. századtól, a szlávok
beolvadásától kezdve a mulattató és muzsikus jokulátorok egyik
fajtája a magyarság körében, s így a szláv színi szokások első közve
títői is népeink felé.
Igen figyelemre méltó Schneider-Baranyai Júliának feltételezé
se egy sámánizmussal és regöléssel összefüggő leánykérő szokásról,
amely a kereszténység első századaiban élhetett a mai Baranyában.
Abból kiindulva, hogy a Koppány pogánylázadása után Erdélybe
menekült Kán nemzetség leszármazottjai mint „emigránsok” nem
igen házasodhattak új lakóhelyükön, s visszajártak Baranyába, hogy
az ősi nemzetségből válasszanak feleséget, valóságos színi jelenet
sort képzel el, kissé szabadjára engedve fantáziáját. Feltételezésé
nek alapja a dunántúli és a székely nyelvjárás némely feltűnő e v e 
zése és a regösénekek Kallós Zsigmondtól eredő értelmezése.6
„El lehel gondolni, milyen riadalom támadhatott a nádasok, a
befagyott vadvizek éjszakai csendjében, a mocsarak dombháton
hallgató, baranyai talpas kunyhók lakóiba, amikor felriadva a fél
álom kábultságából emelkedtek fel a »hőkű« agyagpadkáiról, s iz
gatottan, kapkodva, reszkető kézzel gyújtották meg a kalátafába
szúrt fenyőszövétneket, hogy még egyszer megbizonyosodjanak a
hazalátogató sámánnak, az ősi varázslónak, a téli éjszaka csonttá
fagyott csendjéből szálló, tapintatosan tompított, óvatosan csitító
kántálásáról:
Meg ne jeggy, meg ne jeggy, Márton sziép Ilona,
Mert ien idejöttem Isten parancsolta.
El lehet képzelni, milyen haladéktalanul estek vissza a régi val
lás igézetébe a zsombékok lakói is, amint kikémlelve a farkasleső
lyukon, megpillantották a szemfényvesztő sámáni kellékeket: a
Csaba fején a szarvakat vagy madárszárnyakat, mellén a Napot és
Holdat jelképező, csillogó tükröket. Milyen közeli, édes reminisz

cenciákat ébresztett fel bennük a sámáni köntös szegélyén halkan
rezdülő csengettyűk ezüstös hangja...
A Csaba mögött sötéten, titokzatosan bontakozott ki a viola
színnel átitatódott palaszürke téli égbolt, s a lábán maradt nádas
szennyes-sárga háttérből a lóhátas kérő hallgatag, mozdulatlan
alakja.’^5
A drámairodalmunk előzményeihez sorolható írásos emlékek
között elsőként a minden bizonnyal baranyai, közelebbről laskói
származású Laskai Osvát ferences szerzetes műveit kell számba
venni. A nagy hírű Temesvári Pelbárt mellett is felhívta magára a
figyelmet Passiójával, melyet a legszebbnek tartanak a magyar
nyelvterületen ismertek közül. Még jelentősebbek azonban drámai
beszédei, közülük is a Summa dies (Utolsó ítélet), amely egyetlen
nagy drámai jelenet a Hamisak végítéletéről. E késő középkori
műfaj szerepe épp a 15. század folyamán nőtt meg, amikor a feren
cesek a déli vidékeken a bogumil-patarén mozgalom, majd a huszita
eretnekség elleni harcban nagy hasznát vették a nagyhét epikájába
szőtt színi jeleneteknek, melyek e beszéd élénkítését s a hívőkre
gyakorolt hatását fokozták. Ha szem előtt tartjuk, hogy Laskai Os
vát a déli vidékről származott, hogy ferences volt, hogy a fenti
eretnekségek elleni harc fő színtere ugyancsak ez a vidék volt, okkal
feltételezhetjük, hogy valamely „illusztrált” beszéde e tájon is fel
hangozhatott.66
Ugyancsak Laskóhoz fűződik Sztárai Mihály prédikátori műkö
désének egyik legtermékenyebb szakasza. 1543-ban (esetleg 1544ben) érkezett Laskóra a reformáció e sokoldalú és lángszavú ter
jesztője, egyházszervező, s alig néhány évtizeddel Laskai után fejtet
te ki tevékenységét. Az irodalomtörténet tanúsága szerint csaknem
két évtizedes itt-tartózkodása idején írta műveinek nagyobb részét.
Akárcsak Laskai, ő is a vallás, azaz térítő és egyházszervező mun
kássága szolgálatába állította irodalmi munkásságát, s általában
olyan műveket alkotott, amelyek közvetlenül hallgatóságához, je
lenlevő közönséghez (nem olvasókhoz!) szóltak. Fordított zsoltáro
kat (gyülekezeti éneklésre), vallásos históriákat, melyeket nyilván
prédikációkban lehetett felhasználni, és írt hitvitázó drámákat.
Minthogy korábban maga is ferences szerzetes volt, éppúgy tisztá
ban volt vele, hogy a mondanivaló megjelenítése az „átadás na
gyobb hevű módja” (ad ferventiorem modum tradendi), akárcsak a

ferencesek. Volt rendjének íróitól formai elemeket is átvett, példá
ul a devóciós (áhítatos) játékok elemeit. Az 1550-ben Krakkóban
kinyomtatott hitvitázó drámája, A papok házasságáról szerzett igen
jeles komédia még közvetlenül kapcsolódik az ún. (égi) perhez,
csakhogy itt már - nemkülönben a másik, A z igazi papság tiköre
című színjátékában - nem a tekintélyi, hatalmi erő dönti el a vitát,
nem a pápa, hanem a község (a szó régi értelmében: a közösség)
képviselői: Borbás bíró, illetőleg Antal bíró. A műfaj ferences ere
detére és gyökerére mutat az is, hogy az Epilógust a Gyermek
szereplő szájába adja a szerző. E játékokat ugyanis deákok és gyer
mekek adták elő, az Epilógust pedig angyalnak öltözött gyermek
mondta el. Ne feledjük: Sztárai Laskón iskolát is vezetett, tehát
nagy a valószínűsége, hogy a színműveit tanulóival elő is adatta; ez
már azért is elképzelhető, mert a „dörömb”, amelyen a templom
épült, szinte kínálkozott szabadtéri színielőadás színhelyéül. Arról
ugyanis feljegyzés szól, hogy a maga szerezte zsoltárokat Sztárai
zengő hanján, hegedűjátéka kíséretében énekelte is híveinek a
templomdombon, ahonnan messze elhangzott.
Sztárai térítő tevékenysége azonban nem korlátozódott Bara
nyára, sem kizárólag a magyarok lakta vidékekre. Egy 1551-ben kelt
levele tanúsága szerint Baranyában, Tolnában és Szlavóniában (!)
összesen 120 református gyülekezetet alapított. E levélben beszá
mol arról is, hogy a Valpó (Valpovo) és Vukovár környékén tartott
zsinat alkalmával a „pünkösti innepeken” „két ütközetben”
legyőzték katolikus ellenfeleiket, papjaikat pedig úgy megfélemlí
tették, hogy azok teknő alá bújtak, melyen három asszony ült. Állí
tólag innen ered az a horvát szólás, hogy „Popge pod koritom, pod
trojam ženam”, azaz pap bújt a teknő alá, három asszony ült fel rá.
Ismeretes, hogy a hitvitázó drámák többségükben a valóságban le
zajlott hitviták, „ütközetek” utólagos vázlatos lejegyzései, amiből
önként adódik a kérdés: vajon e horvát lakosú vidéken nem valame
lyik Sztárai-komédia szolgált-e a vita forgatókönyvéül, s ezért esetleg
le is fordították horvátra? Vagy e viták alapján újabb, horvát nyelvű
hitvitázó drámaszöveg született, amely elveszett vagy lappang?
A jugoszláviai magyar drámairodalom előzményei között kell
számon tartanunk - s talán a korai horvát-magyar irodalmi kapcso
latok sorában is - a Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való
szerelmükről írott comoediát, melyet Draskovich János küldött aján

dékba a vele atyafiságba került Zrínyi Miklós költőnek és hadvezér
nek. A talánt az irodalmi kapcsolatok szó előtt az indokolja, hogy
esetleg horvát - de lehet, hogy olasz - forrásra megy vissza, ám az
eredetije mindmáig nem került elő. Bizonyos, hogy az ajándékot
ifjabb Draskovich János küldte Zrínyinek Klekovnikból, de a stí
luskritika mind az ő, mind az apja szerzőségét kétségbe vonja Iván
Kukuljevié állításával szemben, aki egy aláírásból következtet a
szerzőségre. Annyi kétségtelen csupán, hogy az inkább átdolgozás
nak, mint fordításnak ható színpadi mű a horvát Draskovich család
környezetében keletkezett.
A költő Zrínyi Miklós kéziratos verseskönyvében is fennmaradt
egy pásztorjáték Tityrus és Viola (Phantasia poetica) címen, amely
két iljú szerelmes párbeszédét tartalmazza arról, hogy Viola végül is
elfogadja Tityrus udvarlását, szakít az álnok és méltatlan Licaonnal,
s Tityrushoz hajlik. Kulcsdráma ez, amint némelyek szerint a Cons
tantinus és Vktoria is, hisz valójában azt foglalja lírai párbeszédbe,
hogy Draskovich Mária Eusebia megszakítja jegyességét Frangepánnal, és Zrínyi jegyese, illetőleg felesége lesz.
Nincs okunk kételkedni benne, hogy a népi és paraszti színi
szokások a 15. és 16. századtól, mint másutt, a mi vidékünkön is
virágoztak. Ezek elterjedtségére utal Heltai Gáspár kifakadása, aki
az „ördögnek szentelt” regölő hetet ostorozza, azaz a karácsonnyal
kezdődő hét regölését és egyéb varázsló alakoskodásait. Szkhárosi
Horvát András pedig a bánságba - a mi vidékünkre? - küldi Cibere
bánt farsangi tréfás-parodisztikus párviadalra, melynek során a nagy
hasú lovagban kedvére gúnyolhatja ki urait - egyetlen alkalommal
egy évben! - a városok és mezővárosok polgársága, parasztsága:
Ütközet nagy lesz mindenkor a farsangban,
Mikor Cibere bán leszáll a bánságban.
Konc vajda haragszik, dúl-fúl haragjában,
Mert nincs tisztessége a negyvenhat napban61'
1. SZÍNHÁZAK (ITTENI) SZÍNMŰVEK NÉLKÜL
A török hódoltság után igen hosszú időnek kellett eltelnie a
magyar nyelvű színjátszás újjászületéséig, illetőleg a polgári-világi

színjátszás kialakulásáig. Az iskolai színjátszás, amely latin nyelvű,
csak lassan magyarosodik el, a német nyelvű színjátszás pedig az
osztrák-német szellemi gyarmatosítás eszköze; a jugoszláviai ma
gyar drámairodalom előzményeként, illetőleg e tevékenységet
előmozdító tényezőként tehát ezek aligha vehetők számba.
Sőt, amint az alábbiakból kitetszik, a XIX. század elejétől (talán
1816-tól, biztosabban 1818-tól) fokozatosan állandósuló magyar
nyelvű színjátszás sem gyakorolt jelentősebb hatást drámairodal
munk kialakulására. Egészen nyilvánvaló, hogy bár 1854-ben Sza
badkán felépült a mai Vajdaság első kőszínháza, valójában egyik
városunknak sem volt saját színháza! Bármelyik városunk színját
szásának történetét vizsgáljuk a kezdetektől az első világháború
végéig, azt találjuk, hogy akárcsak korábban, amikor állandó játék
hely hiányában főleg vendéglőkben játszottak a vándortársulatok,
működésük feltételeiről szerződést kötöttek a magisztrátussal,
ugyanezt teszik a kőszínházak felépülése után is. Szabadkán például
csak tervezgették, hogy a város saját kezelésébe vegye a színházat és
kebeléből intendánst nevezzen ki. Ez a száz év alatt nem vált valóra.
Találóan állapítja meg Gerold László, hogy „a színészek csak ideig
lenesen számítottak városbelieknek”; hogy évente olykor 8-10 igaz
gató is folyamodott engedélyért, hogy itt játsszon, tehát egyik sem
lehetett benne biztos, hogy azt meg is kapja. Ezért, amikor az igaz
gató pályázott, még nem volt társulata, illetőleg amikor a társulat
toborzásához kezdett, még nem volt színháza. A változás csupán
annyi - persze, a színjátszás művészi színvonalát tekintve koránt
sem jelentéktelen -, hogy a jobb feltételek (kőszínház, műszaki
adottságok, kellékek, népesebb közönség stb.) jobb együtteseket
vonzottak a városokba, ezekben pedig többé-kevésbé intézmé
nyesült a színjátszásról való gondoskodás (színügyi bizottmá
nyok, dotációk stb.). Hogy pedig vidékünk színjátszása, jellegét
tekintve, első százéves története során (1818-1918) lényegében
nem változott, azaz hogy itt a „vándorlások kora” kitolódott egé
szen az első világháború végéig, annak igen beszédes bizonyíté
kai a Szabadkára vonatkozó következő számadatok: a száz év
alatt 32 együttes fordult meg a városban, s ezek legnagyobb része
1-3 évadot töltött itt, illetőleg ennyiszer tért vissza, s csak 5-6
társulat, pontosabban igazgató töltött itt hat-hét, esetleg kilenc
tíz évet, évadot.

Természetes, hogy a játékengedélyért folyamodó társulatok töb
bé vagy kevésbé kész repertoárt is felkínáltak a vendéglátó város
vezetőségének, amely főként ismert, másutt már sikert aratott dara
bokból állt. Előfordult azonban, hogy az igazgató azzal is igyekezett
kedvében járni a közönségnek, illetőleg a színi bizottmánynak, hogy
helybeli szerző művét tűzte műsorára. Sajnos, nem sok köszönet
volt ebben. Hogy milyen dilettáns, ám befolyásos „alkotók” juthat
tak így szóhoz, azt legyen szabad a szabadkai „Táti” darabjának
bemutatásáról szóló tudósítással szemléltetni. A századfordulón
- 1899-ben vagy 1900-ban -, november 27-én szabadkai szerző mű
vét mutatta be a színház. Siebenburger Károly gimnáziumi tanár, a
városszerte népszerű „Táti” - aki egyben a színügyi bizottság elnöke
volt - Bottyán generális címmel háromfelvonásos történelmi szín
művet írt.
Szándéka szerint Ocskay brigadérost akarta tisztára mosni a
Rákóczi-féle felkelés elárulásának vádja alól, s a tettet vak Bottyán
nyakába varrni. (A történelem már rég megnyugtatóan tisztázta,
hogy Ocskay - miután Rákóczi seregében a brigadéros rangig vitte,
s vakmerő portyázásaival nevét ismertté és rettegetté tette - 1708ban, a trencséni csata után átállt a labancok oldalára, ahol jutalmul
ezredesi rangot kapott. A kurucok két évvel később elfogták, s
haditörvényszéki ítélet alapján lefejezték.) A korabeli szabadkai
kritikus szerint „Táti darabja annyira mégsem volt jó, hogy Ocskayt
tisztára mossa”. Nem lehetett könnyű dolguk a direktoroknak, ha
ilyen tekintélyes dilettánsok ostromolták őket műveikkel. Tudunk
róla, hogy például a szabadkai 86. gyalogezred egyik főhadnagya is
írt darabot, s az éppen ott állomásozó társulat be is mutatta. Való
színűleg nem sokat vesztett vele drámatörténetünk, hogy a szöveg
könyve elveszett.
Valamivel többet tudunk a helyi zeneszerzők sikereiről, melyek
a színjátszással vannak kapcsolatban. Arnold György szabadkai kar
nagy (regens chori) például zenét szerzett Kisfaludy YJkxoXy Kemény
Simon című vitézi drámájához 1826-ban és Szentjóbi Szabó László
Mátyás király választása című „nemzeti érzékeny játékához” 1832ben. Gaál Ferenc, a helyi zeneiskola igazgatója viszont a század
végén (1894-ben) az éppen Szabadkán vendégszereplő újvidéki
Szerb Nemzeti Színház Kraljević Marko és a szerecsen című előadá
sához írt zenét, s maga is vezényelte.68

E sikerek, e találkozások színház és helyi alkotók között azonban
kivételszámba mennek. A „szabály” az, hogy a lőcsi (Baranya) szüle
tésű Balog István, a színháztöténetben „vándorlások korá”-nak ne
vezett korszak egyik legjelesebb színházigazgatója, nemcsak a Du
nántúlt, a Felvidéket járta be társulatával, de Varazsdig is eljutott,
ám Szabadkán és vidékünk más városaiban nem fordult meg.
Innen indult el, közelebbről Nemesmiliticsről 1858-ban Odry
Lehel is vándorkomédiásnak, s amint Herceg János írja a Vissza
nézőben, „ezt a szégyent csak akkor bocsátotta meg neki a falu,
amikor országos hírű operaénekes lett, és a Nemzeti Színház örö
kös tagja”. Ő is, lám, elkerülte még a szomszédos Zombort is, Sza
badkát is, de a déli vidékkel és a szerb néppel való kapcsolatát
mindvégig ápolta, s származását tisztelői, kritikusai is számon tar
tották. Ugyancsak Hercegnél olvashatjuk a továbbiakban: „sikeré
hez a tehetségén kívül azonban nobilis megjelenése is hozzájárult,
amit a korabeli kritika sose mulasztott el hangsúlyozni”.
Ezek után nincs mit csodálkoznunk rajta, hogy az írók sem a mai
Vajdaságban működő színházaknál hajszolták a színpadi sikert.
Molnár Gyula például, aki Szabadkán született, majd Zomborban
folytatott ügyvédi gyakorlatot, 1881-től 1896-ig pedig a Zombor és
Vidékét szerkesztette, színműveit a Nemzeti Színházhoz nyújtotta
be, s ott elő is adták őket. Idézzük ismét Herceg Jánost, aki már
említett könyvében elmondja, hogy Molnár Nyári zivatar című víg
játékáról Cholnoky Viktor írt kritikát a Magyar Géniuszban. Majd
így folytatja: „Cholnoky igen szigorú kritikus volt, s talán a legtekin
télyesebb újságíró a századforduló Budapestjén.”69
Maga a folyóirat is, a Magyar Géniusz, a modemek orgánuma volt,
a későbbi Nyugat előfutára. A nagynevű Osvát Ernő szerkesztésében
jelent meg, s lapjain szerepelni egyet jelentett a beérkezettséggel.
És aztán a vígjáték, a Nyári zivatar se lehetett akármilyen színda
rab, hiszen a Nemzeti Színház mutatta be, mint a századelő éveiben
Molnár Gyula minden darabját, többnyire felesége, az ugyancsak
verseket és drámákat írogató Kornis Aranka felléptével.70
Ismeretes, hogy szintén Budapesten, a Magyar Színházban mu
tatták be Csáth Géza két színművét, A Janikát és a Hamvazószerdát
1911-ben. „Itthon” viszont majd csak a felszabadulás után, 1952-től
játsszák előbb A Janikát Zomborban, majd részleteket e darabból
és A csók című melodrámából Szabadkán.

Nyilvánvaló tehát, hogy a vajdasági magyar színjátszás történe
tének első évszázada - drámairodalmunk viszonylatában - csupán
előtörténetnek tekinthető, mert sem színművészetre, sem drámaírásra nem serkentette az itteni tehetségeket, nem jelentett alkotóműhelyt sem egyik, sem másik alkotótevékenység számára.
Bizonyos tekintetben előtörténetként kell számba vennünk a
két világháború közötti két évtizedet is. Miután az Szerb-HorvátSzlovén Királyság területéről kiutasították az éppen itt működő
társulatot, két teljes évtizedre megszakadt a magyar nyelvű hivatá
sos színjátszás folyamatossága. Amikor 1927-ben újjáépítették a
szabadkai színházépületet, „A városi tanács a színházteremben mo
zit rendezett be, és csak 40 előadási napot kötött le színházi előadá
sok számára. Ezeket a napokat kizárólag szerb színészeknek tartóttákfenn” 71
A magyar színjátszás folyamatosságát a szabadkai Népkör félhi
vatásos együttese képviselte ezekben az évtizedekben a legmaga
sabb színvonalon, ha éppen nem volt tilalom alatt, mint például
1928 és 1932 között. Legfőbb érdeme a jövő színész nemzedékének
képzésében van, amivel jelentősen elősegítette az első hivatásos
vajdasági magyar színház megalapítását 1945-ben. Repertoár tekin
tetében azonban legfeljebb abban különbözött a különben igen
fejlett műkedvelő színjátszástól, hogy a könnyű műfaj igényesebb
darabjait is műsorára tűzhette (nagyoperett), s a színészi teljesít
mény, az ének, a zene, a rendezés, az előadások technikai kivitelezé
se színvonalában példamutató volt. Ha ritkaságszámba ment is,
előfordult műsorában egy-egy Ibsen-, Mikszáth-, Jókai- és Zilahydarab is, az ifjúsági alosztály műsoros estjein pedig jugoszláviai
magyar írók egyfelvonásosai, jelenetei is előadásra kerültek.
A műkedvelő színjátszás műsorpolitikájában megnyilvánuló
igénytelenség érzékeltetésére idézzük a kortárs Laták István költőt,
a Híd társszerkesztőjét, aki folyóiratában több ízben is írt színi
előadásokról (például a Duna bánsági, azaz újvidéki szerb színház
vendégjátékáról) és filmekről. Többek közt ezt írja: „Értékes ma
gyar népszínművek, tragédiák nem jutnak szóhoz. Tiborc nem sír
hatja el itt bánatát, itt, ahol annyi a Tiborcunk. Hol vannak Csoko
nai, Kisfaludy, Katona a régiek közül, s az újabbakból Barta Lajos,
Bródy Sándor stb.” „Mert mi van? - teszi fel a szónoki kérdést, majd
így válaszol rá: „A műkedvelő együttesek szinte kivétel nélkül csak

a legsilányabb minőségű operettecskék előadásával foglalkoznak...
majdnem kivétel nélkül a pesti irodalmi piac söpredéke vagy a helyi
önképzőköri nagyságok idétlen próbálkozásai szerepelnek műso
ron.” Majd így sommázza véleményét: „Mit tesz a műkedvelő szín
padunk, bevonva gyatra munkájába jobbra érdemes kiforrott színé
szeket is? Pesti aszfaltbetyárok ízléstelen trükkjeit, szólásmódját
hozza színre: krokodilkönnyekre vadászó érzelmességet, népcsúfo
ló komolytalanságot és bódító maszlagot terjesztve... A kisebbségi
élet amúgy is fáradt harcát lefékezőn szállong minden operettva
cakból a könnyű sikerek ostoba, erkölcstelen mesegőze.”7
Nincs szükség nagy képzelőerőre ahhoz, hogy megállapítsuk, mi
lyen esélye volt, illetőleg mennyire nem volt esélye a hazai színpadi
szerzőnek arra, hogy darabját előadathassa. Kivételek, persze, előfor
dullak, mint a Népkör példájából láttuk, és Szenteleky darabját is
előadták az ószivád amatőrök, de e kivételek is csak a szabályt erősítik.
Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy két háború közötti irodal
munk a drámai, párbeszédes műfajban éppen nem mondható szegé
nyesnek a többi műfajhoz képest, s színvonalban sem marad el
számottevően. Első pillanatra meglepőnek hat, hogy az első világ
háború előtti helyzetnek az ellenkezőjét tapasztaljuk: akkor voltak
„színházaink” itteni darabok nélkül, most pedig vannak drámaszö
vegek színházak nélkül, s van olyan amatőr tevékenység, mozgalom,
amelytől ilyen darabok előadása nem is várható el.
A viszonylag bő termés magyarázatát a közlési lehetőségekben
kell keresnünk. A két háború közötti napi- és hetilapok, folyóiratok
és almanachok éppen olyan rendszerességgel közöltek párbeszédes
műfajú alkotásokat, mint verseket és novellákat (a Bácsmegyei Nap
ló Almanachja, a Bácsmegyei Napló karácsonyi melléklete, a Vajda
sági Magyar írók Almanachja, a Vajdasági írás, a Kalangya, a Revű, a
Hétről-hétre, a Munkás Naptár stb.). Túlnyomórészt egyfelvonásosokról van szó természetesen, illetőleg ún. jelenetekről, amelyek
terjedelme általában megegyezik a tárcanovelláéval. A folyóiratok
azonban hosszabb drámai szövegek közlésére is vállalkoznak. A
Vajdasági írás például közölte Szenteleky Kornél igen terjedelmes,
14 képből álló színpadi játékát: A fény felgyűl és ellobog (II. kötet, 2.
évfolyam, 2. szám), a Kalangya pedig Radó Imre Aram című háromfelvonásos vígjátékát. Feltehetőleg a szerzők saját kiadásában
könyv alakban is meglepően sok színmű jelent meg. Hogy csak

néhányat említsünk: Borsodi Lajos két színművét is közreadta
Nagybecskereken (1921, 1923), Somogyi Pál viszont Újvidéken je
lentette meg a négy képből álló Díj című drámáját.
Azt is megállapíthatjuk a két háború közötti színművek - ko
rántsem teljes - bibliográfiájából, hogy akkor irodalmunk minden
nemzedékének, minden irányzatának képviselői kísérleteztek drá
maírással. A már említett Borsodi Lajos mellett Milkó Izidor az
idősebbek közül, Műnk Artúr a Napló köréből, Szenteleky Kornél,
Debreczeni József, Bencz Boldizsár a Kalangya írói közül, Somo
gyi Pál és Csató (Cseh) Károly a baloldaliak közül, s történt
kísérlet a népszínmű feltámasztására és vajdaságivá formálására
is (Cziráky).
A jugoszláviai színjátszás igazi története voltaképpen 1945 ok
tóberével kezdődik, a szabadkai Magyar Népszínház megalapításá
val. Hogy ezúttal valami egészen új, eddig e vidéken még nem létező
intézmény jött létre, az már az alapításakor számos körülményből
egyértelmű volt. Élére Laták Istvánt, a proletár költőt és elbeszélőt,
a harcos Híd egykori társszerkesztőjét állították. Amint a korábbi
akban láthattuk, a választás nem a véletlen műve volt, hanem annak
logikus következménye, hogy a baloldalon Laták foglalkozott leg
többet a színjátszás (és a film) kérdéseivel, s már említett és idézett
cikkében egy állandó műkedvelő színház létrehozását javasolta,
amely a vidéket is járta volna. íme, hogyan írt erről 1939-ben:
„legalább egy tervszerűen dolgozó magyar műkedvelő színházat
kellene szervezni Vojvodinában. Néphez közel álló programmal,
művészi célkitűzéseit a lehető legegyszerűbb eszközökkel megoldó
népi színházat. Ez a lehetőleg mozgékony és könnyen szállítható
kelléktárral ellátandó színház lenne hivatva arra, hogy olcsó és jó
előadásokban ismertesse népünkkel a régi és új külföldi remekeket.
S jó jugoszláv és magyar színdarabok előadásaival a két népet évszázadok viharaiban átélt közös sorsát ismertetve - közel hozza
egymáshoz megértésben, a dúló idők után békevágyásban.”73
A vajdasági, sőt a jugoszláviai magyar nemzetiség első igazán
saját hivatásos színházának létrehozása nem is történhetett más
képp, mint kizárólag saját erőkre támaszkodva. Az új igazgató(ság)
egyik első teendője ezért a művészgárda toborzása volt a kiemel
kedő műkedvelők soraiból (sorozatos audíciók révén), majd az
amatőrök továbbképzése (stúdiók), s csakhamar napirendre került

a saját repertoár kiformálása és a jugoszláviai magyar írók serkenté
se is a drámaírásra (pályázatok).
Amint hivatásos színjátszásunk természetszerűen az amatőriz
musból nőtt ki, hasonlóképp a második világháború után színmű
irodalmunk kialakulása is szorosan összefügg az amatőrizmussal.
Az első hónapokban oly gyakori műsoros estek, amelyek programja
közvetlenül az időszerű politikai akciók szolgálatában állott, meg
határozott feladatot róttak az írókra is. Kezdetben ui. kizárólag
fordítások, az ún. háborús szkeccsek színezték e félig népgyűlés-,
félig kulturális műsorszerű rendezvényeket, de ezek stílusában, for
májában hamarosan eredeti jelenetek is születtek. írni kellett, s
írtak az írástudatlanság leküzdéséért folyó kampányról (Gál László:
Rozi néni írni tanul), a harcos telepesek érkezéséről, fogadásáról
(Gál László: Jönnek a telepesek), az újjáépítésről (Weigand József:
Építjük a szebb jövőt), majd a Tájékoztató Iroda jugoszlávellenes
rágalmairól (Majtényi Mihály: Hazugság fogadásból; Gál László:
A szófiai villámper) stb. Hasonló céllal, hasonló formában hamaro
san egész estét betöltő színművek is születtek: Weigand József: Kéz
a kézben (színjáték három felvonásban, 1949).
Párhuzamosan és egyidejűleg e félreérthetetlen politikai célzatú
színművek kötelező divatjával, azokban az években, amikor a napi
politika teljesen áthatotta az irodalmi tevékenység egészét, tehát az
első lépéseit próbálgató színműirodalmat is, feltűnik újra az elnyűhetetlen népszínmű is. Szabadkán már az első évadban műsorra
tűzik Szigligeti Csikósát, Sulhóf József pedig - feltehetőleg felké
résre - megkísérli a műfaj „korszerűsítését”: előbb átírja Csepreghy
Ferenc Sárga csikóját („Cs. F. nyomán írta és zenéjét összeállította
S. J.”), majd eredeti népszínmű írására is vállalkozik az új szellem
ben Kidőlt a májusfa (1952/53), s példáját Majtényi Mihály is követi:
Harmadik ablak (1957/58).
A következő időszakban, a hatvanas évek végéig tartó mintegy
másfél évtizedben, mialatt a jugoszláviai magyar irodalom jelentős
eredményeket mutat fel a líra, a kispróza, az esszé és a regény
műfajában is, az igényes szépirodalom és a színház találkozására
nem kerül sor. A találkozást végül Deák Ferenc Áfonyák című
darabjának színre kerülése és országos sikere jelentette. Ezzel
új fejezet kezdődött színműirodalmunk történetében, amely
máig is tart.

Ha drámairodalmunk előtörténetének a múlt század elejétől
számított több mint két évszázados első szakaszát'úgy jellemeztük,
mint színjátszást, azaz színházakat eredeti drámairodalom nélkül,
akkor a másodikat, a két háború közötti évtizedeket úgy kell jelle
meznünk, mint színműirodalmat, színpadi műveket színházak, szín
padok nélkül.
Herceg János számol be róla, egykori újságriportot idézve, hogy
„az egyetlen jugoszláviai magyar színház tagjait” 1927 decemberé
ben utasították ki Jugoszláviából. „A Szabadkára (Zomborból?)
érkező vonatot - szól az idézet - detektívek, csendőrök és fináncok
várták, és közölték a kiutasított tagokkal, hogy a készen álló pesti
gyorsvonatba azonnal át kell szállniuk.”74
Ez a dátum, közelebbről 1927. december 4-e, jelenti tehát a
mi vidékünkön az úgynevezett vándorlások korának végét. Mert
ne feledjük: a társulatot csakis azért utasíthatták ki, mert tagjai
nem erről a területről valók voltak, hanem valójában „vándortár
sulat” volt. Persze, ha egyszer a királyi Jugoszlávia nem kívánt az
országban magyar színjátszást, aminthogy valóban nem akart,
egyszerűen betilthatta volna, ám nem utasíthatta volna ki a tár
sulatot.
Színháztörténészek feladata felkutatni, hogy mi történt 19181919 és 1927 között a magyar színjátszás terén Jugoszláviában.
Ez az utolsónak kiutasított társulat volt-e az egyetlen, vagy vol
tak más társulatok is, amelyeket esetleg korábban utasítottak
ki?... S vajon ez az utolsóként kiutasított társulat játszott-e egé
szen 1927-ig?
Ami azután történt a szabadkai Népkörben és a vidék műked
velő színjátszásában, az nagyjából ismeretes.
Volt azonban a harmincas évek legvégén egy rövid közjáték is:
magyar színház Belgrádban! Sántha Sándor, a jugoszláviai magyar
színjátszás egyik „nagy öregje”, a szabadkai Népszínház, majd az
Újvidéki Rádió színi együttesének kimagasló személyisége (1911—
1989) életében talán az egyetlen tanúja, részvevője volt ennek az
eredeti, ma már igen különösnek tetsző vállalkozásnak. De adjuk át
a szót az emlékező Sántha Sándornak, aki egyebek között a követ
kezőket mesélte e sorok írójának:

- Éppen Belgrádban dolgoztam a szakmámban (szabósegéd), s
egy napon a Terazijén találkoztam Keresztesi Sándorral, akit Sza
badkáról ismertem, mert együtt játszottunk a Népkör színpadán.
Ezt mondta:
- Te, Sanyi, csinálhatnánk itt színházat.
- Itt Belgrádban? Magyart? - meredtem rá értetlenül.
- Miért ne? Tudod te, mennyi itt a magyar munkás meg diák!
Csak lenne kivel. Bizony, volna kinek.
- Hogy kivel? Az igazán nem kérdés - válaszoltam mindjobban
belemelegedve. - Jönnek Szabadkáról, ha én hívom őket.
Ez a Keresztesi azután elmondta, hogy ismer egy orosz emig
ránst, olyan menedzserféle ember, akinek kitűnő összeköttetései
vannak a belügyminisztériumban, s ott mindent el tud intézni. Te
hát játékengedélyt is szerez a számunkra. A következő napok egyi
kén találkoztunk az orosszal, s valóban vállalta, hogy megszerzi az
engedélyt az előadásokra, s természetesen a próbákra is rendelkezé
sünkre bocsátja az orosz emigránsok belgrádi otthonát. Mindezért
csupán a bevétel egy meghatározott (nem csekély!) százalékára tart
igényt. Ő ebből él, s jól akar élni, tettem hozzá magamban. Ezen túl
viszont őt nem érdekli semmi: játsszunk, amit akarunk.
Megnéztük az otthon színpadát, az öltözőket, a nézőteret, s
megállapítottuk, hogy a feltételek elsőrangúak.
Az együttes egykettőre összeállt, s megkezdhettük a próbákat.
Rövidesen sor került az első bemutatóra is. Mi más is lehetett volna
az, mint egy könnyű zenés darab: a Csirkepaprikás. Hogy ki írta, ki
szerezte a zenéjét, bizony már nem tudom. A zenekíséret nem oko
zott gondot, mert a magyar egyetemisták között volt egy zeneakadé
miai növendék, aki sebtiben összetoborzott egy kitűnő kis zenekart.
S még azt is elérte, hogy egy későbbi előadáson a királyi gárda
zenekara látta el a zenekari kíséretet! Aztán csatlakozott hozzá egy
énekes színésznő Pancsováról, s annyira nekibátorodtunk, hogy be
levágtunk a Csárdás című nagyoperettbe!
Es a közönség? A belgrádi munkások és diákok?...
- Közönség volt! És nemcsak az ott dolgozó magyar munkások
és az ott tanuló magyar diákok alkották. Jöttek a belgrádi szerb
polgárok is.
- Három bemutatót tartottunk, s készültünk a negyedikre. Éppen
a főpróbára siettem, de a színház folyosóján egy úr állta el az utamat.

Azonnal abba kell hagyniuk tevékenységüket. Parancsom van
rá. A kultuszminisztériumból vagyok.
Ez természetesen a végét jelentette a rövid életű belgrádi ma
gyar színháznak. Arra már nem emlékszik Sántha Sándor, hogy ez a
betiltás összefüggött-e a királygyilkossággal. Emlékezete szerint ez
még előbb volt. Ezután már az orosz emigráns sem tudott segíteni.
Ez a közjáték természetesen csak színháztörténeti kuriózum, s
mit sem változtat azon az összképen, amelyet a két világháború
közötti jugoszláviai magyar színjátszásról mint drámairodalmunk
fejlődésének feltételeiről, illetőleg ezt az írói tevékenységet és műfajt (egyáltalán nem) serkentő objektív körülményeiről az előbbiek
ben felvázoltunk.
A „folytonosság” letéteményesei
Eddigi kutatásaink eredményeként mintegy 30 írónak 80 szín
művét sikerült begyűjteni a két világháború közötti jugoszláviai
magyar irodalom terméseként. Sok ez vagy kevés? Ha a magyar
színjátszás akkori körülményeit tartjuk szem előtt, a színpadon való
megjelenés, előadás lehetőségét, akkor kétségkívül sok - mennyi
ségre. De mérhetjük e termést a későbbi, a második világháború
utáni fél évszázad, alapvetően már, összehasonlíthatatlanul ked
vezőbb feltételei között keletkezett drámairodalom mennyiségével
is. E különbség pedig nem abban van csupán, hogy ez alatt az öt
évtized alatt állandóan volt saját hivatásos színházunk Szabadkán,
egy teljes évtizedig Topolyán (Járási Népszínház, 1949-1959), né
hány évadon át Zrenjaninban (Madách Színház, 1953-1955), két
éven át (1953-1955) magyar társulata a zombori Népszínháznak,
1973 óta pedig folyamatosan működik az Újvidéki Színház. Ehhez
hozzá kell tenni, hogy a (nyomtatásban való) megjelenési lehetősé
gek is gyökeresen megváltoztak. Viszonylag folyamatos (az ötvenes
évek közepén bekövetkezett átmeneti válságot leszámítva), állami
lag dotált könyvkiadás, szervezett könyvterjesztés létezett a máso
dik világháború befejezése óta, három (20,30,40,50 éve folyamato
san megjelenő!) napilapunk, folyóirataink és hetilapjaink mellett.
Ha ritkán is, de közölnek a folyóiratok színműveket, s ha ugyancsak
ritkán, de könyv alakban is jelennek meg drámai szövegek. A
kedvező körülmények sorából persze a színműpályázatokat sem

hagyhatjuk ki, melyeket hajdan a Magyar Kultúrtanács, majd a két
színház külön-külön vagy a Fórum Könyvkiadóval közösen bonyo
lított le, s több ilyet hirdetett az Újvidéki Rádió is. (Nyilvánvaló,
hogy az Újvidéki Televízió még adós ezen a téren irodalmunknak,
pedig sajátos arculatához mindenképpen hozzátartozna legalább
évente néhány tévédráma itteni magyar és nem magyar szerzőktől.)
Ennek ellenére alig tudunk e négy évtized alatt 15-16 drámaíró
nak (is) tekinthető szerzőt összeszámlálni, s mindössze negyvenegynéhány művet, köztük öt adaptációt (regényből, novellafüzérből,
novellából, illetőleg lírai versből). A rádiódrámák, az ifjúságnak és
a felnőtteknek szánt rádiójátékok számbavételével az egyensúly
nagyjából helyreáll a két időszak között. A rádiódrámai műfajokat
- természetesen a megfelelő helyen - nemcsak mint mennyiségi
tényezőt kell számba vennünk, hanem mint a drámaírás egyfajta
műhelyét, sőt iskoláját is. Nem egy drámaírónk (Deák Ferenc, Tol
nai Ottó, Varga Zoltán) éppen a rádióműfajokban tette meg első
kísérleteit a párbeszédes műfajban, s csak később jutott színpadhoz,
aminthogy nem egy jelentős színpadi alkotás éppen a rádiódráma
közbülső műfaján keresztül transzformálódott epikus alkotásból
(elbeszélés) színpadi művé (Majtényi Mihály: Menyárt Imre négyszer
is áthajt a Tiszán). A rádió tehát bizonyos tekintetben a két háború
közötti sajtó szerepét vette át, „megjelenési” lehetőséget biztosítva
a drámai alkotásoknak. E lehetőség azonban sokkal jelentősebb,
hisz avatott és képzett színészek rendezői irányítással keltik életre a
darabokat, s a könyvek és folyóiratok olvasóközönségénél minden
bizonnyal népesebb hallgatóság számára. E „láthatatlan színház”
mégsem helyettesítheti az igazi színházat, amelyhez elválaszthatat
lanul hozzátartozik a közönség, s nem utolsósorban a látvány is.
A két háború közötti drámatermés viszonylagos bősége nem kis
dilemma elé állítja a kutatót: hogyan közelíteni hozzá, hogyan cso
portosítani, hogy képet lehessen alkotni róla?
Első helyen nyilván azoknak az íróknak a műveit kell vizsgálat
alá venni, akik - Majtényi Mihály kifejezésével - a „titokzatos foly
tonosság” letéteményezései voltak közvetlenül az első világháború
után, a vajdasági magyar irodalom... születése idején. Ezek legtöbb
jét ugyanis „valami emberi”, sőt baráti kapcsolat fűzte ehhez vagy
ahhoz az íróhoz, aki sem vajdasági, sem Torontálban élő, hanem
egyszerűen író volt. „És ők benne voltak a lexikonban is, ha csak

két-három sorral is csupán; ők őrizték az Ady- és Kosztolányi-leveleket vagy egy régi gyűrött kalapot Gyóni Gézától...” Tudjuk, kiket
kell ezeken értenünk, de ha nem tudnánk, Majtényi el is sorolja
őket. Őszi avar a kopjafák körül címen Borsodi Lajosról, Milkó
Izidorról, Ambrus Balázsról, Farkas Geizáról, Radó Imréről és
75
Somfai Jánosról olvashatunk.
Emeljük ki a könyv- és folyóirathalom alatt békésen nyugvó,
örök álmukat alvó színpadi alkotások közül a korszak egyik legter
mékenyebb írójának, Borsodi Lajosnak a darabjait. Bori Imre, il
letőleg az általa idézett Szenteleky Kornél szerint „inkább »irodal
már« volt, mint a szó mai értelmében vett író: azok közé tartozott...,
akik »a múlt ledőlt eszményeinek áldoz«-nak, kergetve az »örök
Szépet« és az »örök Ember«-nek az eszményét”.76
Az első világháború utáni másfél évtized során Borsodi Lajos
nak 8 színműve jelent meg. A Házibál (1923) című, prózát is tartal
mazó kötetben a címadó egyfelvonásos mellett még az Ezüstszálak
(szintén egyfelvonásos) olvasható, könyv alakban jelent meg A fen
ség (1921), valamint A vendég (1918), míg a többiek a Bácsmegyei
Napló bán, illetőleg annak Karácsonyi Mellékletében, valamint a
Hétről-hétrében. Nóta bene! A z Ezüstszálak 1935-ben a Hétről-hétre
hetilapban újra nyomdafestéket láthatott.
A Házibál műfaji megjelölése: Játék egy felvonásban. Szereplői:
Hajnal László, festőművész, 30 éves; gróf Selymessy Péter, 62 éves;
Mici, a neje, 27 éves; Inas.
A fentiekből látszik, hogy a szerelmi háromszög máris adva van:
62 éves gróf, 27 éves feleség és 30 éves festőművész. A hajdani
modell, egyszersmind a festőművész volt szeretője férjhez megy a
grófhoz, s a legnagyobb feladata, hogy új (társadalmi) szerepébe
belenőjön, s azt gazdag, előkelő, gyengéd stb. férje megelégedésére
és büszkeségére minél jobban ellássa. Az asszony jó tanulónak bizo
nyul, kitűnőre vizsgázik a házibálon, csakhogy... Miután már az
utolsó vendég is eltávozott, előlép az oszlopok mögül a festő, aki
időközben Párizsban befutott, s most eljött Miciért, hogy magával
vigye, mivel láthatóan még mindig hatalma van fölötte. Van? Első
látszatra. Az újdonsült grófné ugyanis igencsak beletanult a szere
pébe, fotelba parancsolja egykori szeretőjét, alvást színleltet vele,
majd szólítja inasát, utasítja, hogy ébressze fel az urat, s kísérje ki. A
darab tehát idillnek indul, melyet a volt szerető feltűnése átmeneti

lég megzavar, de a hullámok gyorsan elsimulnak, hogy a gróf és a
grófné hajója nyugodt, csendes víztükrön haladhasson tovább. Az
író valójában csak megijeszti egy kissé az olvasót (nézőt?), hogy
nyomban utána meg is nyugtassa: előadás után békésen térhet
nyugovóra, a gonosz hatalmak nem diadalmaskodhatnak a jóság
ellenében.
Ugyanez az alapképlete - de mondhatnánk dramaturgiai sab
lont is - az Ezüstszálak című egyfelvonásosnak is. Mondani sem
kell, hogy itt is szerelmi háromszögről van szó. Egy karrierista
tisztviselő, aki épp államtitkári kinevezésére vár, váratlanul betop
pan a barátjához, Zoltánhoz, az agglegényhez. A két férfi merő
ellentéte egymásnak: a férj kitartóan könyöklő, a ranglétrán sza
bályszerűen előrehaladó tisztviselő, az agglegény pedig - könyvtárá
ból ítélve - valami író- vagy tudósféle. A férj betoppanásakor a
feleség éppen Zoltánnál tartózkodik, s azért jött, hogy szakítson
vele, mert ugye, most kell szakítani, mielőtt beleöregednének és
belefásulnának az immár kétéves viszonyba. A férj érkezésekor az
asszony a függöny mögé rejtőzik, s onnan hallgatja férje dicsekvését
közéleti és szerelmi sikereivel. Az asszony, méltóságában mélyen
megsértve, előlép a függöny mögül, mindent a férje szemébe vág, s
elhatározza, hogy mégis marad a szeretője mellett. De nem örökre:
váratlanul, teljesen indokolatlanul meggondolja magát, s az előre
eltervezett szakítást viszi véghez. A hullámok tehát egy deus ex
machina közbejöttével ismét elsimulnak.
Próbáljunk képet alkotni arról is, hogyan képzelte el Borsodi Lajos
darabjainak az előadását, milyen környezetbe, színre álmodta őket:
HÁZIBÁL: „Mélyen a háttérbe nyúló, nagy hall, hosszában két
oldalt oszlopsor. Jobbról, balról, elöl ajtó, egymással szemközt. A
jobb oldali a gróf, a bal oldali Mici lakosztályába vezet. Mindenütt
nagy rendetlenség nyomai, ahogy mulatság után lenni szokott. A
földön eldobott sztaniolfoszlányok, bonbonról való, elgyűrt papír
darabkák. Néhány félretolt, mély fauteuil. A villanylámpákat a hát
térben már eloltották, csak elöl van teljes világosság. Hajnali 1/4 4
óra.”
EZÜSTSZÁLAK: „Zoltán elegáns legénylakása. Jobboldalt ha
talmas könyvállvány, zsúfolásig tele könyvekkel. Ajtó a háttér köze
pén. Ettől jobbra ablak, a jobb sarokban kandalló. Baloldalt közé
pen ablak, nehéz függönnyel.”77

íme, ezek azok a művek, melyeket Szenteleky nem kevés epével,
de nagyon is frappánsan így jellemzett: „Milyen sivár, langyos,
erőtlen korszak! Cukros szerelmi történetek, a grófok és úriembe
rek összeszólalkoznak a kaszinóban, persze, nő is van a dologban,
másnap párbaj, hazug romantika, a házassági háromszög szellemte
len változatai, kártya, lóverseny, főúri szenvedélyek, a tavasz, az ősz
émelygősen unalmas romantikája...”78
A. Házibál című kötetről Dettre János írt méltatást a Bácsmegyei
Naplóban (1923. VI. 17.). Érthetően ő is felfigyelt arra a törésre,
arra a semmivel sem indokolt fordulatra, amellyel Borsodi mintegy
felvillantva a bonyodalmat, a tragikus végkifejlet lehetőségét, elfor
dul ettől, s darabjai többségét, illetőleg azok cselekményét vissza
fordítja az eredeti idilli állapotba. Ezt írja: „Érdekes jellegzetessége
van mindegyik írásnak. Mindegyiknek két ötlete van. Az egyik felé
halad a cselekmény, sodródnak a szavak, amikor az ötlet megoldaná
az összebogozott szavakat, a fölépített cselekmény problémáját, egy
tudatos, meglepetésszerű zökkenővel a másik megoldás felé fordítja
a cselekményt. Kicsit talán mesterkéltnek lehetne találni ezt az
írásmódot, ha ennek a konstrukciónak technikai eszközei nem hal
ványulnának el a mindig érdekes cselekményekben, s a nemesen
kikovácsolt gondolatokban.” A kritikus egyébként a kötet címadó
írását, a Házibálat tartja a „legszínpadképesebb” darabnak, s hozzá
teszi: „érdeklődéssel várjuk, hogy mikor kerül egy nívósabb, irodal
mi célokat is vállaló műkedvelő társaság műsorába.”
Igazságtalanok lennénk azonban Borsodi Lajoshoz, ha csak eze
ket a sablonos, igénytelen írásait említenénk. Van ugyanis a Házibál
kötetben egy jelenet, melynek Az amulett a címe. Jelentősége épp
abban van, hogy eltér a fenti sablontól, az agyonírt házassági há
romszög témájától, s őszinte, szubjektív hangot üt meg. Itt is elég
sokatmondó a szereplő személyek és a szín leírása, mert már követ
keztetni enged a jelenet tárgyára és mondanivalójára. íme:
„Az ismert nevű író és a vidéki. Az első negyvenéves lehet, biztos
fellépésű, elegáns ember. A másik korát nem lehet meghatározni,
éppúgy lehet ötven-, mint hatvanéves, szalonkabátot hord, hajlott
hátú.
Szín: A vidéki író hónapos szobája.
Tárgya: a sikeres színpadi szerző (darabjait játssza a Nemzeti és
játsszák New Yorkban és Párizsban is) látogatása a vidéki írónál.”

A sikeres fővárosi író már tíz napja tartózkodik a vidéki város
ban, mire időt tud szakítani régi barátja meglátogatására. „Pana
sza”, miszerint „minden újabb állomás izgalom. Vesződség a színhá
zi ügynökökkel, színészekkel...” - valójában dicsekvés a sikerekkel,
s ellenpontja a vidéki író sikertelenségének, illetőleg kudarcsoroza
tának. Utóbbi ugyanis már a tizenötödik darabját írja s küldi a
Nemzetinek, mert egyszer ilyen bátorító választ kapott a beküldött
darabjára: „a nyelvezet elég szép, csak a jellemábrázolás egy kissé
ingadozó.” Ez az immár „foszló szélű” levél ad neki erőt az egyre
újabb nekirugaszkodásokhoz, ezt őrizgeti mint egy amulettet - mint
Majtényi szerint egyesek az Ady-levelet. Kosztolányi-levelet és
Gyóni Géza gyűrött kalapját. Ezt mutogatja mindenkinek mint
írósága bizonyítékát. De tudatában van törekvése, küzdelme kilátástalanságának, a mindenkori vidéki írósors reménytelenségének
is. A fővárosi író „panaszáradatára”, amely ilyen „vigasztaló” sza
vakkal zárul: „A vidéken az írás sokkal csendesebb mulatság” - a
vidéki író így válaszol:
„Sokkal csendesebb. Kicsiny közönség, talán egy-két asszony...
és az se biztos. De az ember inkább magának ír,- tálán csak magának.
Mintha az ember a tükör előtt állna és nézné magát...”
Ha szem előtt tartjuk, hogy maga Borsodi is némi irodalmi
múlttal került a régi Jugoszláviába, miután 1905 óta már publikált,
könyvei jelentek meg Pesten, s 1919 után ugyanaz a szerep jutott
osztályrészéül Nagybecskereken (amely hirtelen szellemi központtá
vált), mint Milkó Izidornak Szabadkán: biztosítani kellett a folyto
nosságot, akkor a fenti sorokat Borsodi egész nemzedéke új helyze
tének keserűen találó jellemzéseként és a jugoszláviai magyar iro
dalom szempontjából fontos irodalomtörténeti kordokumentum
ként kell értelmeznünk és számba vennünk.
Mit is kezdhet a kutató irodalomtörténész azzal a riasztó kása
heggyel, amit a két világháború közötti vajdasági magyar drámairo
dalmi termés túlnyomó többsége jelent? Esztétikai megítéléséhez
alig lehet valamit is hozzáadni a többi író művei alapján, legfeljebb
a Borsodi műveiről mondottakat erősíthetjük meg és árnyalhatjuk
tovább. De ne legyünk igazságtalanok Borsodi kor- és írótársaival
szemben, akik nagyjából ugyanazt írták, s megközelítőleg ugyan
olyan vidékies műkedvelő színvonalon is. Szaporítsuk a példákat

azért is, hogy végkövetkeztetésünk minél egyértelműbb és minél
meggyőzőbb legyen.
Fújjuk le a port másodikként Radó Imre Áram című háromfelvonásos vígjátékáról, amely könyv alakban is megjelent a Kalangya
irodalmi folyóirat kiadásában (Nyomta az Uránia Nyomdai Műin
tézet, Noviszádon, é. n.), a hátlapján pedig a következő, akkoriban
divatos, a szerző bizakodását tanúsító szerzői-jogi formula is olvas
ható: „Minden jog, a fordítás joga is fenntartva”.
Amint a műfaj megjelöléséből sejthető, viszonylag terjedelmes
szövegről van szó. Tárgya? Mi más is lehetne, mint a szerelem? S
hogy vígjáték-e? - Inkább melodráma.
De lássuk, miről szól. Schubert, a sikeres ügyvéd és csapodár férj
elhanyagolja feleségét, a város legszebb asszonyát, aki után minden
férfi bolondul. Kiváltképp Kálmán, a mérnök és Szabó Dénes újság
író. Ez utóbbi ki is teregeti reménytelen szerelmét tárcáiban, s e
szerelmi vallomásokkal párhuzamosan fáradhatatlanul agitál a vil
lanyáram bevezetése mellett. Ez az álma végül valóra is válik, és
Schubert, a vállalkozás elnöke, érdemeinek elismeréséül Szabó Dénest akarja megtenni vezértitkárnak. Az újságírónál jóval fiatalabb
mérnök, Kálmán, aki két éve sóhajtozik Schubertné mellett, anél
kül, hogy szerelmét csak megvallani is merné, próbára akarja tenni
az asszony iránta való szerelmét, egyszersmind megalázni az újság
írót és útját állni felemelkedésének. Ezért rábeszéli az asszonyt,
hogy épp akkor randevúzzon az újságíróval, amikor az hosszú küz
delmét végre nagy sikerrel koronázhatná meg: megtarthatná gon
dosan előkészített szép beszédét az államtitkár, a főispán és a pol
gármester előtt; ennek eredményeként pedig valóban megválaszta
nák vezértitkárrá. Az asszony el is megy az újságíróhoz, meg is
csókolja (!), de az olvasó (néző?) mégis fölöslegesen izgatta fel
magát: nem történik semmi baj. Az asszony a jámbor újságírót csak
szánja, emberségét tiszteli, a mérnökből kiábrándul, s megmarad a
férje mellett, aki - miután hosszú betegségéből a feleség támogatá
sával felépült - hűséget esküszik szép feleségének.
Hogy hol itt a vígjátéki elem? Az író feltehetőleg néhány polgár
asszony tréfálkozásával, a Schubert névre konstruált szójátékfélével
kívánta szórakoztatni és nevetésre késztetni a nézőket, esetleg még
a vidéki szintű, szánalmasan naiv és költői lelkületű újságíró csetlés-botlásaival... A Schubert-Kálmán-Szabó Dénes-Schubertné

szerelmi „négyszög” viszonyrendszerét azonban sikerült úgy össze
kuszálnia, hogy helyenként talán még maga sem tudott eligazodni
benne. Hát még a néző vagy az olvasó!
Akármelyik drámaszövegbe lapozunk bele e nemzedék produk
ciójából, nagyjából ugyanazt találjuk, úgyannyira, hogy szinte nehéz
őket a szerzőjük révén megkülönböztetni. íme, Vető György egyik
színműve: Nyakék a címe, a színhelye meg milyen is lehetne? „Ele
gáns dolgozószoba. Finom mívű szürke bőrgarnitúra.” A tárgya pe
dig természetesen a szerelem, ezúttal is szerelmi négyszög. Tamás,
aki Lázár feleségébe szerelmes, úgy akarja megnyerni az asszony
kegyeit, hogy anyagilag tönkreteszi a férjét. Megvásárolja az aszszony elzálogosított nyakékét (a férj ugyanis átmenetileg anyagi
nehézségekkel küzd). Csakhogy a férjnek is van imádója, a szerény
kis postáslány, aki leleplezi Tamás üzelmeit, s máris kész a happy
and. Vagy lássuk Vető Györgynek egy másik egyfelvonásosát: Egyip
tomi írisz. Egy jó forgalmú, előkelő drogériában játszódik a cselek
mény. Ligeti úr, az üzletvezető természetesen szerelmes a nagyon
csinos kasszírnőbe, Annuskába, Juliska viszont, aki Annuska helyé
re pályázik, szerelmes Ligeti úrba. De itt van Krepsz laboráns is, aki
Egyiptomi írisz néven valami kozmetikai csodaszert kevert ki, mi
közben halálosan, de reménytelenül szerelmes Annuskába. Ligeti
úr a karrierista típusa, egyetlen és legfőbb célja, hogy saját üzletet
nyisson, ahhoz pedig mindenekelőtt itt kell helytállnia. Tehát min
den alkalmazottól feltétlen odaadást követel. Csakhogy Annuskát
egy gróf kerülgeti, autóztatja, Ligeti úr szavára nemigen hajlik, nem
akar a szeretője lenni, sőt a munkahelyéről is el-elkésik, ezért az
üzletvezető Juliskát ülteti a helyére. Miután még az is kiderül, hogy
Juliskának - jő helyen! - saját háza van, nyomban elhatározza, hogy
feleségül veszi, hisz megvan a saját üzlethelye. Egy kis bonyodalom
azonban még hátravan: Annuska ugyanis nem a grófot, hanem ép
pen Ligeti urat szereti, csak beosztottként nem vállalta a szerető
szerepét. Mire mindez kiderül, már késő. A magát már különben is
ivásnak adó Krepsz laboráns megsemmisíti a csodaszert, Ligeti
helyzete pedig inogni látszik, mert a vevők nemcsak az Egyiptomi
íriszt, hanem Annuskát is nagyon hiányolják az üzletből. Annuska
végül csak elmegy a gróffal, de olyan messzire viteti magát, hogy ide
vissza ne találjon többé. E jól összekuszált szerelmi négyszögben
tehát legalább ketten szeretnek egyet (Annuskát Ligeti úr és

Krepsz, Ligetit Annuska és Juliska), s az egész egy melodramatikus
végkifejletben oldódik fel. A világról, amelyben élnek, csupán né
hány általánosságot tudhatunk meg: az üzletvezető saját üzletet
akar, a kiszolgálónő kasszírnő szeretne lenni, a lányok „partit” haj
szolnak, a tehetséges, de részeges laboráns, mint az ilyen figurák
általában - szánalmas és kísértetiesen hasonlít az /iramból már
ismert újságíróra.
Amint már említettük, a tárgyalt évtizedekben szinte minden
író, költő tett kísérletet a párbeszédes műfajban is. Vajon a műked
velő színpadok repertoár gondjain igyekeztek enyhíteni (de hisz
azok csaknem kizárólag népszínműveket játszottak), vagy a lapok
és folyóiratok szerkesztőinek, olvasóinak vélt vagy tényleges igénye
it igyekeztek kielégíteni e tömör, frappáns replikákat tartalmazó,
mindig poénre épülő rövid párbeszédes szövegekkel? Nem tudni,
de ilyesféle következtetést sugall Törökné - Lucia (Török Béláné)
következő jegyzete, melyet Ketlen a szalonban című jelenete közölt:
„Hogy a dráma sem hiányozzék, adom az alábbi jelenetet. A második
felvonásából való egy színdarabnak, melynek harmadik felvonása soha
nem készült el. Nem is fog.” Kinek szól vajon ez a felkérésre, unszolás
ra adott válasz: a Hétről-hétre szerkesztőjének? A lap olvasóinak?
Az írás voltaképp prózaként indul, tárcanovellaként, s csak
később vált át a párbeszédes formára. De mit is kezdhetne a színész
vagy a rendező ilyen szöveggel:
„Csend lett, előbb zavart csend, olyan, mint mikor embereknek
semmi mondanivalójuk nincs, aztán megnőtt a csend, fojtó lett,
izgalmas, már hallatszott a lélegzés kínos lihegése, az óra éles tiktakja. A csend kiterjesztette köpenyét, szinte sötét lett tőle a szoba.
Már beszélt, vibrált, muzsikált. Végigborzongatta a két ember há
tát, kitágította pupillájukat és megkétszerezte az érverésüket.”
Hogy a jelenet tárgya a szerelem, az már magától értetődő. Az
orvosprofesszor és egy férjes asszony rájönnek, hogy nagy-nagy sze
relmüket nem merték megvallani egymásnak, s most már késő, mert
a professzor is megnősült. Igaz, felkínálja az asszonynak a gyakori
együttlétet (barátkozzon össze a feleségével), de ezt a változatot az
asszony elutasítja. S már azt se kell tán ismételni, hogy a játék
színhelye egy úri szalon: „A szalonban csak ketten maradtak. A
lányok és a fiatalabb asszonyok átmentek táncolni a nagy ebédlőbe,
az idősebb asszonyok és a férjek a dohányzóban bridgeltek.”

Minthogy a Hétről-hétre hetilapban közölt jelenetek és egyfelvonásosok címe alatt többször is olvasható a következő ajánlás: „Szín
padoknak kézirat” - meg sem kerülhető a kérdés: kiknek szánhatták
e jámbor toliforgatók és szerkesztők az ilyen naiv és sztereotip
szövegeket, melyekben államtitkárjelöltek, polgármesterek, főispá
nok (a két világháború között, Jugoszláviában!), grófok, festőművé
szek, orvosprofesszorok... szerepeltek s úri szalonokban társalog
tak, gálánsán udvarolgattak, fennkölten csevegtek, mondjuk, Schu
bertról és Beethovenről? Még elképzelni is bizarr és groteszk a
falusi műkedvelőket ilyen szerepekben és környezetben. Persze, a
hülye gróf szerepe sem állt hozzájuk sokkal közelebb az operettek
ben és népszínművekben, de azok mellett legalább elő-előfordult
egy tűzrőlpattant cselédlány vagy egy kocsislegény, aki még ha kari
katúra volt is, közelebb állt e műkedvelőkhöz, mint a Párizsból
sikerrel visszatért festőművész. E szövegek olvastán a mai olvasó
úgy találja, hogy ezek a sokszor jómódú szabad foglalkozású polgá
rok, szórakozásból írogató urak nem látnak túl a maguk világán.
Sőt, valószínű, hogy az esetek többségében nem is a saját életkörül
ményeiket írják a jelenetben, hanem azt, amelyikre vágyva vágynak.
Időben ugyan már túl vagyunk Borsodi Lajosék nemzedékén, de
témában, a megírás módjában és „dramaturgiában” éppen nem.
Mert micsoda véletlen! Börcsök Erzsébet Hódítás című jelentének
is a szerelem a tárgya és egy orvosprofesszor a főhőse. A heves és
rapszodikus Éva csak szeretője a professzornak, s elégedetlen ezzel
az órára kimért szerelemmel, melyet a férfi így fogalmaz meg: „Hi
vatásom megköveteli a józanságot, megköveteli minden erőmet...
Egész nap a munka, egész nap a kötelességteljesítés, és este... hattól
tízig az élet. Minél kifejezőbb, annál forrongóbb, annál többet ér.” S
a szerelmesek vitatkoznak, viaskodnak, de nem jutnak semmire,
csak közhelyeket fogalmaznak meg, mint például: „Túlságosan oko
sak vagyunk mind a ketten, az a baj. Ha boldog és elégedett szerel
met akarsz, ott az egyik félnek butábbnak kell lenni, vagy legalább
annak tettetni magát...”
Gergely Boriska^z alma c. egyfelvonásosa ugyan szintén a sze
relemről szól, de itt egy szegény virágárus lány is szerepel, akinek
apja munka nélkül marad, s így ha távolról és homályosan is, de
feldereng valami a társadalmi problémákból. Nem kell azonban
aggódni, ez a leány is megtalálja majd a párját egy újságíró szemé

lyében. Az írás arról szól, hogy két újságíró lapot indít. Egyikük tud
írni, a másik a tulajdonos. Az előbbi, aki persze költő is, ír egy verset
Olga címen, mire két nő is jelentkezik, hogy megismerje a költőt,
az említett szegény leány és egy gazdag. Végül szerencsés hely
csere révén minden a helyére kerül: a gazdag leány a tulajdonosé
lesz, a...
Számos „jelenet” és egyfelvonásos olvasása közben érzi úgy a
mai olvasó, hogy a szerző csak azért szedte párbeszédbe tárcáját,
novellettjét, hogy „a dráma se hiányozzék”. így vagyunk Műnk Ar
túr Házasság előtt című szatírájával is. Mondanivalója egy tárcano
vellára is kevés, sovány. Mindössze ennyi: a nagyon elfoglalt orvos,
utolsó betegétől fáradtan hazaérkezve, hangversenyre igyekezne, de
feltartóztatják. Egy sokat fecsegő-locsogó asszonyság ront be a ren
delőbe leányával és a vőjelölttel, azt követelve, hogy az orvos mond
ja ki: egészségesek, s a házasságkötésnek nincsen akadálya. Mindezt
mindenféle vizsgálat nélkül, mert bizony a vőjelölt igen csenevész,
beteges ember, már az egész családja elhalt, vagy tizenheten, s érzi,
hogy ő sem viszi sokáig. Maca viszont, az eladó leány mindenáron
férjhez akar menni; „Én inkább beteg emberhez megyek nőül, sem
hogy vénlány maradjak... Még mindig szívesebben vagyok özvegy
Kucorgó Lajosné, mint - vénkisasszony.” Valószínű, hogy a gya
korló orvos egy időszerű népességpolitikai, népegészségügyi
ajánlás gyakorlati „megvalósulásának” torzképét, szatíráját akarta
az olvasó elé tárni. A fentiek után ugyanis ezt adja az „aggódó”,
„lelkiismeretes” anya szájába: „Mert az én gyönyörűséges, egyetlen
leányomat addig nem adom emberfiához, míg orvos elé nem állt a
jövendőbeli.” Végül a nagyhangú mama elviharzik lányával és a
vőjelölttel, s fizetni is elfelejt, bár ezzel az ígérettel búcsúzik: „Kö
szönöm addig is...”
Alighanem itt írta le először Műnk Artúr, a szegények szabadkai
orvosa, a Zöld káder és Hinterland című sikerregények szerzője ezt a
befejezetlen mondatot, amelyet aztán első háború utáni - természe
tesen önéletrajzi ihletésű - könyvének címéül választott.
Hogy a két világháború között született jugoszláviai magyar
színművek tárgyának némi változatosságát is szemléltessük, szól
junk néhány „történelmi” drámáról (Farkas Geiza Veszélyben a ha
zay Vidor Imre Főhadnagy Fazekas, Szántó R óberté sátán országa
- részlet).

A Veszélyben a haza ugyan még 1908-ban jelent meg (könyv
alakban!), s még abban az évben (aug. 16-án) elő is adták Nagybecskereken, de mivel írója, Farkas Geiza a két világháború közötti
vajdasági magyar irodalom számon tartott személyisége (Majtényi
Mihály is bemutatja a Magunk nyomában kötetben Borsodi Lajos
sal egy sorban), s annak az írócsoportnak a tagja, amely itt a magyar
irodalom folytonosságát igyekezett fenntartani, indokolt foglalkoz
ni vele ebben a fejezetben. A darab műfaji megjelölése: „Ifjúsági
színmű egy felvonásban”, a színhely: Egy kis szálloda Soissonban;
idő: 1792 szeptember.
A Veszélyben a haza voltaképpen történelmi lecke fiataloknak
hazafiságból, igen naivul előadva, a drámai szerkezet, cselekmény
bonyolítási logika, lélektani indoklás, jellemfestés stb. elemi szabá
lyainak figyelembevétele nélkül.
Bercsényi gróf és felesége Párizsból menekültek Koblenzbe,
onnan ugyanis, ahol „Azok a rettenetes, vad, véres legények...
bejárják Párizs utcáit és öldösik azt, akin jó ruha van”. Bercsényi
ék célja, hogy alkalmas időben visszatérjenek Párizsba, s megsza
badítsák az országot a fenevadaklól. Az író természetesen ismeri
a nagy francia forradalom történetét. Ez a szeptember (20-a a
Kovent első ülése, 21-e a köztársaság kikiáltása) a francia forrada
lom második szakaszának kezdete, a burzsoá köztársaság, szeptem
ber 20-a pedig a valamyi ütközet s a poroszok fölötti győzelem
történelmi dátuma.
Bercsényiék elfogatására Murát érkezik, a forradalom katonája,
de a gróf egykettőre meggyőzi e „fenevadat”, hogy ő akarja Franciaország javát, s a katona mellé is áll, majd még Viola, a kis dobos is.
Ezután érkezik ugyanebbe a szállodába Latour herceg, Bercsényiék
jó barátja, s ő ugyanilyen rövid úton arról győzi meg Bercsényit,
hogy a koblenziek rabságba akarják vetni Franciaországot. Ezután
- korántsem az eddigiekből - következik a zárómondat, amelyért
feltehetőleg az egész szöveg született: „Őseim egy hazát elvesztet
tek, a másodikért inkább százszor meghalok, semhogy elveszítsem.”
Természetesen a Rákóczi-féle szabadságharcra vonatkozik az uta
lás - már a Bercsényi név is ezt sugallja -, s ezt néhány sorral feljebb
már elég egyértelművé is teszi a szöveg: „Igen, őseimnek menekül
niük kellett Magyarországból, mert hazájuk szabadságáért harcol
tak. A francia király kegyelme adott nekik új hazát.”

Hogy mennyire vázlatos és kidolgozatlan a mű, látható a szinte
semmivel nem indokolt pálfordulások sorozatából. A forradalom
katonája például, akit egy főúr elfogatására jelöltek ki, egy-két
meggyőző mondat hatására átáll az ellentáborhoz, s ugyanilyen hir
telen lesz a royalista Bercsényiből a köztársaság híve.
Vidor Imre Főhadnagy Fazekas című „egyfelvonásos történeti
színjátékba egy irodalomtörténeti tényhez, adathoz kapcsolódik. A
Ludas Matyi költője, mint ismeretes, az osztrák seregek keretében
részt vett a Franciaország elleni háborúban, s feljegyezték róla,
hogy egy Rajna menti városkában a szabad rablásra adott időt egy
úri házban töltötte el könyv olvasásával. A darab szerint azonban
leány is volt a dologban, a város polgármesterének Amelie nevű
leánya. Egyes feltételezések szerint a futó találkozás olyan mély
nyomot hagyott a költő érzelmi világában, hogy ezért nem nősült
meg soha.
Ezt a feltevést dolgozza fel Vidor Imre egy képtelen, már-már
érzelgős jelenetben. Hogy mennyire tiszteli, sőt, már-már szereti
egymást a győztes hadsereg katonája és a vereséget szenvedett or
szág polgára - akinek az országát mellesleg meg is szállta az ellen
ség -, az már könnyfakasztóan megható. A frigyből pedig azért nem
lesz semmi, mert az özvegy atya arra kéri egyszülött szófogadó
leányát, hogy ne hagyja el öregségére. Felajánlja ugyan a költőnek a
franciaországi letelepülést, amit viszont a költő nem fogadhat el.
Fazekas főhadnagy könyv- és irodalomszeretetét nem tartja emlí
tésre méltónak a szerző, mert úgy látszik, hogy ezeket az írókat
valóban csak a szerelem érdekelte, csak arról voltak hajlandók írni.
Szántó Róbert drámarészlete a Sátán országából a Vajdasági
írásban jelent meg 1928-ban (X. 14.). Valószínű, hogy az egész mű
sohasem készült el. Tárgya, hogy az I. Károly angol királyt kímélet
lenül halálba küldő Cromwell - ő ugyanis a sátán - halála előtt
bocsánatért könyörög. Könyörgése azonban hasztalan, mert ő is
zsarnokként lépett a zsarnok király örökébe. A műnek éppen az a
„tanulsága”, hogy az Isten kegyelméből uralkodó királynak több
joga volt zsarnokoskodni, mint a lázadó Sátánnak!?
Sorolhatnánk még a neveket - Arányi Jenő, Berczeli A. Károly,
Farkas Frigyes, Milkó Izidor, Radó Imre... sorolhatnánk a műve
ket, szaporíthatnánk a példákat, de mindez az eddig kirajzolódott
összképen mit sem változtatna.

„Magamra maradtam...”
(Sinkó Ervin: A máglya tövében)
Vannak azonban e gazdag drámairodalmi anyagban olyan szövegek
is szép számmal, melyeknek kétségtelen esztétikai-irodalmi értékük van,
ha dramaturgiailag nem is állják meg a helyüket, eredeti formájukban
nem színpadképesek, egyszóval nem kiáltanak színpad után.
Ezek közül első helyen Sinkó Ervin A máglya tövében című
verses drámáját kell kiemelni, amely A fájdalmas Isten című verses
könyvben jelent meg (Bécs, 1923). Bori Imre szerint „Sinkó e művét
versei között kell számon tartanunk”, helye „Sinkó költészetének
1919 után kezdődő szakaszában”, van, s az említett verseskönyv
kompozíciójában „a zárókő szerepét kapta”.79
Hogy miről szól e verses dráma, azt éppen olyan nehéz és értel
metlen vállalkozás volna feszegetni, mint bármely igazi vers „tartal
mát”. Drámai műfajú alkotásról lévén szó, annyit mégis el kell
mondani, hogy a „színen”, azaz egy pincében egy emberpár (Péter és
Anna) vitája, szellemi-ideológiai viaskodása folyik. Hogy miről? Ez
már nehezebb kérdés. A vita ugyanis szinte szélsőségesen elvont, az
emberi egzisztenciáról szól „az ég felé való teljes fordulás” ihleté
ben. Egyértelmű utalások olvashatók ki belőle a bukott (magyar)
forradalomra, illetőleg a bukott forradalmárra:
bajvívó víg zarándok voltunk ketten
s reánk a perc örök valót ontott;
a földet égbe vinni van a válluk
a millióknak, és mi bennük élve
igéret-Éden ajtaját döngettük.
Ó volt mért élni, halni érdemes!
És afennkölt célért vívott küzdelem bukása után?
Magamra
maradtam és kevés örömre láttam
a három év hétköznapjait lemérve.
Ma három éve, hogy mi ketten itt
vagyunk.
Ezután Péter ismét emlékezik arra a pillanatra, amikor értelme
volt az életének, amikor ökölnek állt bajvívók közé, de azóta ökle
tenyérré változott, s ütni nem, csak tűrni kész:

Igéret-Éden ajtaját bedönteni
ökölnek álltam bajvívók közé,
de öklöm Isten összetörte és
remegve most kipattant jó ajtó
szállást kínálva drága testvéreknek
szívemben. Öklöm ím tenyér, sebet
még Édenért se ütni senkin nem
tudok, de tűrni kész vagyok
Magára maradottsága, reményvesztettsége azonban nem teljes,
nem végérvényes. A közelmúlt harcát az eleve nyilvánvaló kudarc
ellenére is igazoltnak véli:
De kezdetén is veszve már a harc,
erőt amely nem magából teremt,
a harc, melynek a célja cél azért,
mert nincs remény a célt, a másikat,
mely ott fásért lépten-nyomon, mélyé
a vágyam, álmom - ó kis cél, kevés!
s ki azt elérni gyenge voltam én,
azért akarnom kellett: lenni szent!
Csodálod-é, hogy félúton lerogytam?
A költemény sajátos belső lüktetését, mondhatnánk - feltétele
sen - drámaiságát éppen a reménytelenség és a bizakodás közötti
vívódás, hullámzás és ingadozás adja. Egy pillanatban például így
látja:
Nincs veszve most se semmi, Anna! Menj,
utánad én, e ház porladjon össze,
s mi indulunk a romhalomból útra,
hogy építsünk házat tisztábbat, újat!
Újat, nagyot, erős, hatalmas, ép
lakást, melyen se tűz, de még halál se
sosem vehet majd így diadalmat!
Bár Bori Imre is megállapítja, hogy A máglya tövében tulajdon
képpen könyvdráma, azaz „olvasmányjellege van előtérben”, azért e
helyen szólnunk kell drámaiságáról, s arról, hogyan képzelte el
költője az előadását. Mint említettük, a színhely egy pince, de fölöt

te - szimbolikus értelemben is, természetesen - ég a ház, azaz a
máglya. A dráma előrehaladását, a feszültség fokozódását, nem
utolsósorban „a cselekmény folyamatos gyorsulását” a kintrőlfentről érkező mind vészjóslóbb jeleknek s vele párhuzamosan a
párbeszéd fokozódó hevének kell szolgálnia.
A párbeszédek közé illesztett (kurzivált) színi utasítások jelzik
ezt a kívülről fenyegető, a cselekményt gyorsító, az izgalmat fokozó,
a vitatkozókat-viaskodókat sürgető veszélyt. Kezdetben még nincs
szó tűzről. Amikor a pinceajtó kinyílik, s Anna jön lefelé a lépcsőn,
„kívülről bevillan a délutáni nap. Az ajtó nyomban becsukódik,
Péter háttal a lépcső felé, a pillanatnyi világosságnál élesen látszik:
egy hordó tövében, a hordó alatt levő gerendán ül”. Az első vészjel
így hangzik: Anna „beszéd közben szorongó figyeléssel fordult az
ajtó irányába, s itt és a továbbiakban is ez a rémült figyelés”. Aztán:
„künnről ropogás hallatszik tompán. Anna ijedten rezzen össze,
Péter nem hallja a zajt, mely később, nagyobb dörejektől megszakít
va, egyhangú kíséretként hallatszik kívülről.” Péter, miközben „lemerülve” folytatja monológját, egy pillanatra felfigyel a különös
recsegő zajra, mely kívülről behallatszik, de nyomban másra gon
dol, és önfeledten folytatja - ott, ahol egy pillanatra abbahagyta.
Mondja tovább Irén halálát - ami egyébként fonalként halad végig
a szövegen - látható összefüggés nélkül a külső történéssel, vagy
annak belső ellenpontozásaként. Mikor aztán Péter az „azon az
éjen eldobogott harmadik imáját” készül elmondani, Anna így szól
közbe, utalva a sürgető kinti eseményekre:
Előbb az első, várj, sorra jő minden,
ha mégoly fogytán is már az idő,
s következik a szerző rendezői-színi utasítása: „Mintha sürgetné
a külső növekvő zaj...” A következő jelzés azonban már egészen
egyértelmű: „Péter... határozott lépésekkel sietve megy fel a
lépcsőkön, egy gyors mozdulat, kinyitotta a pinceajtót, egyszerre az
egész pince vad világosságban és az égés lármája a nyitott ajtón
keresztül rémes zajjá nő.” Ez a külső zaj állandóan növekszik, már
annyira, hogy túl kell kiabálniuk.
A befejező részben végre létrejön az egység a külső történés, a
pince fölött egyre vészjóslóbban dühöngő tűzvész és a két szereplő

között folyó dialógus tartalma, hangulata között. Mondhatnánk, a
reális külső veszedelem a maga konkrétságával behatol az elvont
párbeszédbe. Péter így fordul Annához:
Nem, Anna, halni csak s csak úgy szabad:
ha titkos okkal Úr szólít innen
vagy testvér lélekért kell áldozat.
Anna engedni akarja Pétert, hogy meneküljön:
Ne, itt a kulcs. Mehetsz. Te félsz, mint én.
„Nyújtja a kulcsot. Péter kap utána és mozdulatot tesz, hogy
erőszakkal magával vigye Annát.”
Péter azonban úgy dönt, hogy ő sem menekül:
Mert nincs az ég csak élet,
s ha élni rossz, cserébe jó a semmi
lm ’ állok és tegyen csodát az Isten.
„Kezét leereszti. Percig mozdulatlan, aztán elhajítja a kulcsot.”
Innen kezdve már a menekvés vagy maradás, azaz pusztulás
kérdése kerül előtérbe, ez lesz tárgya a párbeszédnek is. Már mind
ketten keresnék a kulcsot:
ANNA: Segíts keresni! Én bolond, bolond,
halálra mégse nem vagyok még kész!
Idéztem, de no - nézd kicsinké féreg
csak futni, bújni vágyok - reszketek.
Segíts keresni
S befejezésül: „A lámpa már alig pislákol”, majd Anna elveszi
Péter kezéből a lámpát, de utolsót lobban a láng és majdnem egész
sötét lesz. Már csak a mozdulatokat látni”, tehát a menekülés útja
bezárult. Anna még hozzáteszi, hogy „Ropog, bedől...!” - aztán
megnyugszanak abban, hogy együtt halnak:
PÉTER: Nem, Anna, én utolsó gondolatban
egy gondolatban halok teveled
- majd nyugtatni igyekszik Annát:
Már ugye nem félsz olyan nagyon ?

Eléggé ismeretes, s ebben Sinkó Ervin több méltatója, bírálója
egyetért, hogy ő nem tartozik a nagy nyelvművészek, a magyar nyelv
szépségeinek felragyogtatói közé. A magyar irodalmi élettől, a ma
gyar nyelvközösségtől való tartós távoliét s a más nyelvű környezet
szükségszerűen megtette a maga hatását. Érezhető ez már e vi
szonylag korai művében is, ahol a verses forma még külön kötöttsé
get is jelentett számára. Ez kényszeríti olykor arra, hogy mintegy
erőszakot tegyen a szórenden, s ilyen nehézkes, magyarosnak éppen
nem mondható kifejezésformát használjon:
akarnom kellett: lenni szent
Elképzelni sem könnyű, hogyan hangzanának a színész szájából,
s hogyan érthetné meg a néző a következő verssorokat:
Az Istené, kitől elébb tüzet
kivántam, azt hivén, hogy árva szem
kiesve szent láncából itt felejtve
csak vagyok
és a következő nyelvújító leleménye sem igen gazdagította nyel
vünk kifejezéskészletét:
Sebek terajtad is
lehetnek, tudtam én, de áhítattal
miatta boldogoltalak, hogy minden
perced mások sebének szolgálója.
Ha mint könyvdrámát vizsgáljuk is A máglya tövében című mű
vet, meg kell állapítanunk, hogy műfajilag számos fogyatkozása van.
Mindenekelőtt a nehézkes verselés, a nyelvi botladozások és ide
genszerűségek, valamint a túlzott elvontság - amit természetesen a
mélyen szántó filozófiai-vallásos gondolatok, fejtegetések kívánnak
meg - teszik szinte elképzelhetetlenné a színpadi előadását. Ezen
kívül a két szereplő dialógusai nem feszülnek egymásnak, nem el
lentétesek, mint ahogy a szereplők sem ellenfelek, tehát drámai
küzdelem sincsen közöttük, csak egymást váltogatva, folytatva, ki
egészítve szólnak nagyrészt ugyanarról. De nemcsak ellentét, ha
nem valójában különbség se igen van közöttük, vagyis a költő nem
egyéníti őket, nyelvük, stílusuk is lényegében azonos. A darab tehát
valóban csupán A fájdalmas isten egyik költői darabja, de költői

igényessége, gondolatgazdagsága s a gondolatok mélysége és meg
fogalmazása révén magasan kiemelkedik a korszak vajdasági ma
gyar irodalmából, s ha itt születik és fejti ki hatását irodalmunk
egészére, még sokkal nagyobb volna irodalomtörténeti jelentősége.
„Létezni pedig annyi, mint vágyódni az Abszolútum után”
(Szenteleky Kornél színművei)
Szenteleky Kornél, a két világháború közötti jugoszláviai ma
gyar irodalom vezéralakja, a Kalangya szerkesztője, több novelláskönyv, regény szerzője, a finom érzékű kritikus, kiváló esszéista, a
párbeszédes műfajokban is rendkívül figyelemre méltó alkotásokat
hagyott reánk. Magasan kiemelkednek e színművek a két világhá
ború közötti évtizedek jugoszláviai magyar drámaterméséből - Sinkó Ervin és Debreczeni József műveivel együtt -, de fontos darabjai
Szenteleky életművének is. Amint látni fogjuk, talán egyetlen más
műfajban, még esszéiben sem fogalmazta meg olyan pontosan és
egyértelműen esztétikai és filozófiai nézeteit, mint a színműveiben.
Ha azonban Sinkó Ervin verses drámájáról azt állapítottuk meg,
hogy költeményei sorába tartozik, akkor Szenteleky színműveiről
azt mondhatjuk, hogy opusának kisprózái alkotásaival tartanak szo
ros rokonságot. Különösen vonatkozik ez az A ki eljő, s aki elmegy
című egyfelvonásos jelenetére. (A szerző nem jelölte meg az írás
műfaját.) A darab a Vajdasági Magyar írók Almanachjában jelent
meg 1924-ben. Mindössze négy szereplője van, illetőleg csak három,
mivel az inas valójában statiszta.
Tárgya egy „fanyar férfi” vágyakozása, szerelmi lángolása az ittott három ízben is feltűnő, majd eltűnő hölgy, „A vágyak her
cegnője” után. „A fanyar férfi” erről beszélget társával, „A fanyar
férfi barátjá”-val a színen, melyet így jelöl meg a szerző: „puhán és
finoman berendezett szoba. Balról pamlag, jobbról kis asztal öblös
bőrszékekkel, hátul kényelmes, öreg szekrény. Egyik sarokban kan
dalló, fölötte kecses, ódon óra, mely nemsokára éjfélt mutat. A
többi bútor nagy, nyugodt harmóniában tetszés és ízlés szerint.”
Amint látjuk, a szín alig különbözik azoktól, amelyekkel az első
fejezet szerzőinél találkoztunk, s amelyek szinte egyhangúan a pol
gári jólét és gazdagság, az úri kényelem keretéül szolgáltak, illetőleg
langyos szerelmi történetek színhelyéül. S ráadásul az Aki eljő, s aki

elmegy tárgya is a szerelem, mégis igen nagy a színvonalbeli különb
ség az előbbiek és Szenteleky e darabja között.
„Idő és hely - hangsúlyozza a szerző - bizonytalan meg lényegte
len.” A megjelölt színen különben „A fanyar férfi és barátja a kis
asztalka körül ülnek. Az asztalon dohánykészlet, apró, színes pohárkák, hollandi likőrök. Mindketten cigarettáznak.” Olykor ter
mészetesen töltenek és isznak is.
A beszélgetés során aztán kiderül, hogy a létező, majd ködbe
vesző, félig-meddig látomásszerű hölgy utáni vágyakozás teszi a
főhőst magányossá. Úgy is értelmezhető ez, hogy hősünk a reálissal,
a valóssal szemben valami irreálist, eszményit keres, ami Szenteleky
esetében önvallomásként fogható fel. Az Elégia poros prózában (Úgy
fáj az élet) c. kötet írásában ezt így vallja meg: „Lehunyom szeme
met és messze járok. Szállók a kék végtelenbe, a lenge megtisztulás
ban, álmok, vágyak, mosolyok felhői felé. Repülök, majd ismét
lehullok, mint sokszor, mint mindig. Lehullok a porba és bambán,
piszkosan tápászkodom fel.” Látni fogjuk, ebben a jelenetben is épp
ez fog történni. Épp a színen folyó beszélgetés hatására érik meg
benne az elhatározás: miután „Már többször foglalkoztam avval a
gondolattal, hogy keresésére indulok, pénzzé teszem minden vagyo
nomat és utazom, utazom szerte a világban, amíg csak reá nem
akadok”. Ekkor azonban a vágykép megelevenedik. A barátja távo
zása után bőröndjét kéri inasától, csomagolni készül, a szekrényhez
lép, hogy kivegye öltönyét, amikor kilép onnan A vágyak hercegnője!
Mintha azonban mégsem valamiféle varázslatról van szó, vagy Szent
eleky nem akar végérvényesen eltávolodni a valóságtól a fikcióba. A
hölgy racionális magyarázattal szolgál szokatlan jelenlétére:
„Ne ijedjen meg, kedves barátom. Egy kissé furcsa a látogatá
som, de semmi esetre sem csodaszerű. Délután, mikor Ön nem volt
itthon, besurrantam a lakásba, és ezt a búvóhelyet választottam.”
(Aláhúzta: J. G.) Ezután elmondja, hogy ő már első találkozásuk
óta állandóan szemmel tartja a férfit, már Velencében mindent
megtudott róla. S azóta: „Figyelemmel és gondoskodással kísérem
Önt, mint őrangyal magányos ösvényen tipegő gyermeket. Én is
vártam, vágytam a találkozást, és mivel másképp már nem tudtam
célt érni, eljöttem ide, Önhöz és bebújtam a szekrénybe.”
A csodának ez a racionális magyarázata, a képzelet szárnyszegése csak pillanatnyi közjáték, sőt ürügy a költőnek arra, hogy a

beteljesült szerelem himnuszát elzenghesse, valóságos szerelmi
prózakölteménybe foglalva A fanyar férfiú szerelmi lobogását, val
lomását:
„Szeretlek. Mindig és akárhogy. Megtaláltuk egymást és megta
láltuk az értelmet, a célt, a holnapot. Két félkör vagyunk, mely most
összehajolt s egy örök körbe egyesült, melynek nincs kezdete és
nincsen vége, mely átöleli a mindenséget, mely finom tükör módjá
ra visszaragyogja a távoli csillagokat és a sietős életek suhanását.
Megtaláltuk egymást és kiegészítjük egymást. Összefonódunk, mint
kígyózó folyondárok öreg fatörzs körül, eggyé olvadunk, mint ne
mes fémek ódon ötvözetben. Egyek vagyunk és úszunk a mámor
ban, akárcsak összesimult felhők a kék végtelenségben. Megtalál
tuk egymást, ó hercegnőm, s én olyan boldog vagyok...”
Ekkor a férfi a nő ölébe hajtja a fejét, „mintha mély, kába
álomba süppedt volna”, A vágy hercegnője pedig „lassan, szinte
fájdalmasan belép a szekrénybe”.
Szünet - jelzi itt a szerző, miután A fanyar férfi „megdörgöli
szemét”, lassan ébredezik, némajátékban érzékelteti a nő keresését,
majd kétségbeesését afölött, hogy a tünemény szertefoszlott.
A vágy hercegnője tehát álmában jelent meg - rántja vissza a
cselekményfonalat a képzelet világából a való életbe.
A darab tehát az eszmény keresésével indul, a megtalálásával,
illetőleg álomképben való megelevenedésével folytatódik, majd az
eszményképhez elzengett szerelemódában tetőzik. A befejezés
azonban az eszmény kergetésének hiábavalóságát, a tőle való bú
csúzás elégikus hangulatát kelti, annak ellenére, hogy a szerző sze
rint „a zárójelenet kétségbeesett, már-már extatikus lelkiállapotot
fejez ki.
A fanyar férfiú (lassan ébredezik, felül a pamlagon, megdörgöli
a szemét, majd körülnéz és sikoltós ijedtséggel veszi észre, hogy a
vágyak hercegnője eltűnt a szobából. Felpattan, néhány kapkodó,
kereső lépést tesz az ablakfüggöny felé, a sarkok irányában, azután
vadul, a rá találás diadalmas bizonyosságával feltépi a szekrényajtót,
de a hercegnő nincs már a szekrényben. A fanyar férfiú lihegős
izgalommal kidobálja a még bent levő ruhadarabokat, azonban
mindhiába: a szekrény üres. Ez a csalódás szinte önkívületbe hozza,
rekedten, sirámosan felhördül, mint sebzett vadállat, dülledt, zava
ros szemmel szalad ide-oda, levegő után kapkod, feltépi gallérját,

majd hirtelen az ajtó felé siet, de ekkor elszédül és otrombán előre
bukik, mint fellökött fatuskó. Néhány pillanatig csend és döbbent
üresség, azután a függöny sietve, sikoltva összecsapódik.)
Mindezek után tehát fölöslegesnek is látszik a megállapítás,
hogy valójában novellatémát kaptunk itt párbeszédes formában,
amelybe azonban önvallomás is, önjellemzés is, személyes líra is
bőven beleszövődött; tulajdonképpen egy lírával gazdagon átitatott
szépprózai szöveg az Aki eljő, s aki elmegy, bár egyáltalán nem
elképzelhetetlen a színpadi megjelenítése. Szépségét mindenkép
pen „a való és annak égi mása” egybemosása, nem utolsósorban a
lírai prózában megfogalmazott szerelemóda jelenti.
Szenteleky következő, s mindenképpen legnagyobb szabású, legambiciózusabb drámaírói vállalkozása A fény felgyűl és ellobog
című színpadi játéka 14 képben. A mű az író eszméinek, világ-,
történelem- és művészetszemléletének talán legteljesebb foglalata,
legrészletesebb kifejtése, s ezért legjelentősebb alkotásai közé kell
sorolni.
Először a Vajdasági írásban jelent meg (II. kötet, 2. évf. 2. sz.)
1929-ben, de még ugyanebben az évben külön könyv alakjában is (A
Vajdasági írás kiadása, Subotica, 1929). Érdekességként említsük
meg, hogy a Matica srpska könyvtárában őrzött példányon - cirill
betűkkel - a következő dedikáció olvasható: Žarko Vasiljevićnek Szenteleky.
A színpadi játék, mind alapeszméjét, mind szerkezetét tekintve,
szembetűnő hasonlóságot mutat Az ember tragédiájává]. Nem a
mennyben ugyan, de szintén a valóságon túli szférában s a Tragédia
keretszínéhez hasonló jelenetben kezdődik a cselekmény. I. árnyék
és II. árnyék szemlélik, amint a föld apró lényei, az emberek „jön
nek, botorkálnak, bandukolnak”; „Néha felpislog a fényük, máskor
felszikrázik. Sötétből jönnek és a sötétbe hullanak”. Csekély módo
sítással még a Tragédia végszavai is felhangzanak: „Küzdeni kell és
keresni az eszme világosságával mindig tovább és tovább.” Ha nem
is azonosságként, de párhuzamként azt is ki kell emelni, hogy amint
Ádám az egyes színekben az emberiség történelmének azokon a
szakaszain halad végig, melyeket Madách „az emberiség fejlődésé
nek fő momentumaiul” nézett, ugyanúgy Kereső János, Szenteleky
művében az ember, az egyed fejlődésének fő momentumain halad
végig, kezdve a gyermekkortól, folytatva a tanulóévekkel, az ifjúi

forradalmi hevülettel és a cselekvéssel egészen az öregkori kiégésig,
megbékélésig, lezárva a halállal. Nem valamiféle Lucifer vezeti vé
gig az élet útján, hanem közvetlenül maga az író, aki megalkotta.
Ám további hasonlóság, hogy amint Ádám tapasztalatai, melye
ket az emberiség történetének egyes fő momentumaiban szer
zett, nem indokolják az „Ember küzdj...” végtanulságot, ugyan
így Kereső János sorsa sem azt példázza, hogy érdemes volna
keresni „mindig tovább és tovább” az eszme világosságával,
hisz keresései során épületesnek semmiképp sem mondható
jelenségekre talált.
Hogy még egy-két gondolat erejéig a Tragédia ésA fény felgyűl...
eszmei-gondolati párhuzama mellett maradjunk, vegyük szemügyre
a férfi-nő és a vezér-tömeg viszonyát a két műben. Emlékezzünk
Ádám-Kepler feltörő panaszára a Tragédia VIII. (I. prágai) színé
ben, amikor Éva pénzt követel Ádám-Keplertől, hogy állhassa a
versenyt csillogásban az udvarhölgyekkel:
Nem fáradok-e éjét és napot?
Elárulom tudomásomat miattad,
Megfertőzöm, midőn haszontalan
Időjóslást, horoszkópot csinálok,
Eltitkolom, mit lelkem felfogott,
És hirdetem, mit jól tudok, hamis.
Oh nő, ha te meg bírnád érteni,
Ha volna lelked oly rokon velem,
Minőnek első csókodnál hivém
A fény felgyűl... Jánosa pedig (VIII. kép) egyetemista korában egy
kéjhölgynél a kereveten ül, a nő lábainál; térdére könyököl, tenye
rébe ejti a fejét, s így meditál:
„Felfelé törekszem, igen, és felfelé akarok menni, és te mindig
visszarántasz, lerántasz magaddal a fertőbe, a meleg, maszatos la
posságba... A férfit űzi a harc, a nagy eszme, a férfi építeni, alkotni
akar, a férfi magas tornyot akar építeni, de a nő megakadályozza őt
alkotó és magasba törő munkájában.”
Ugyancsak feltűnő a párhuzam Miltiadész - Ádám, a barikádo
kon küzdő, harcoló János gondolatmenete között a vezér és a tö
meg viszonyáról, illetőleg a tömeg jellemzéséről:

Ádám - Miltiádész (V. athéni szín):
E gyáva népet meg nem átkozom,
A z nem hibás, annak természete,
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,
S a szolgaság vérengző eszközévé
Süllyessze néhány pártütőnek.
Csak egyedül én voltam bolond,
Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság.
János a barikádon (IX. kép):
„És avval is számolnunk kell, testvéreim, hogy az emberiség,
amelynek érdekében harcolunk, amelyért tudásunkat és életünket
visszük a szent ügy oltárára, hálátlan lesz irántunk, kételkedni fog
önzetlenségünkben és kételkedni fog az eszmék életrevalóságában.
Lehet, hogy szembe is fordul velünk, hiszen tudjuk, hogy a töme
geknek teljesen sajátos és szeszélyes a lelkülete, mindez azonban ne
riasszon el bennünket, mi nem a tömegekkel harcolunk, hanem a
tömegekért. Ők nem láthatják a nagy célt és a nagy eszmét, s ezért
azoknak kell ezekért küzdeni, akik látják és hisznek bennük. A
tömegekre, nem számíthatunk, a tömegek megbízhatatlan segítőtár
sak, mert sötétségben és vakságban élnek, ahová sorsuk kényszeríti
őket.” (Aláhúzta: J. G.)
E hasonlatosságoknál természetesen jóval számosabbak a kü
lönbségek a két mű és a két író felfogása között. A Szenteleky
ábrázolta nő például csak abban hasonló a Tragédia sokarcú Évájá
hoz, hogy fékezi, gátolja a férfit szárnyalásában. A „nő” azonban,
akit Szenteleky állít Jánosa mellé, már a huszadik század, a polgári
társadalom nőalakja, s közelebb áll Baudelaire vagy még inkább
Ady démoni nőtípusához, aki nagyon jól tudja, hogy a férfi előbbutóbb meghódol előtte; jól tudja, hogy:
„A hal megéhezik, és egyszer mégis bekapja a csalétket. Nektek
nem sürgős a dolog, bizonyosak vagytok a férfi fellobbanó ösztönében,
tudjátok, hogy a végén mégiscsak kelletek, és ezért mindig eléritek,
amit akartok. És igazatok van. Ez a legborzasztóbb: igazatok van!”
Természetes, hogy Szenteleky a vezér és tömeg viszonyáról a
forradalomban nem az 1848-49-es események tanulságaiból követ
kezteti nézeteit, nem a múlt századi tapasztalatokat általánosítja,
mint Madách, hanem az első világháború után fellángolt és elbu

kott forradalmakéból, mindenekelőtt a magyar kommünéből. La
lák István hívja fel rá a figyelmet, hogy Szenteleky „a munkásokat
némiképp mitikus erejű, rendkívüli lényeknek tekintette, talán még
az 1919-es kommün idején Pesten szerzett élményei alapján... A
budapesti háború végi forradalmi lendület az irodalomban felejthe
tetlen élményként maradt meg benne, s fiatalsága örömeivel együtt
emlegette”.8 De voltak a munkásmozgalomról gyermekkori zombori emlékei is, amiről Úgy fáj az élet című kötetének egyik líraian
szép hangulatképében úgy vall, hogy gyermekkorában úgy szeretett
volna a vörös virágos munkásokkal együtt menni.
A barikádokon harcoló forradalmárok és sztrájkolók valójában
huszadik századi nagyüzemi munkások, akárcsak „az északi telepe
sek munkásai”, akiknek a csatlakozását várják, de azok, mivel „némi
bérjavítást kaptak..., hűtlenek lettek” elvárásaikhoz; V. forradalmár
még ezt is hozzáteszi magyarázatképpen: „Agitátoraink, úgy látszik,
rosszul dolgoztak.”
János pedig ilyen szavakkal buzdítja harcra munkás- és forradal
mártársait:
„Mi fel akarjuk szabadítani őket (ti. a tömegeket - J. G.), le
akarjuk rombolni az osztályellentéteket, meg akarjuk teremteni a sza
badságot és egyenlőséget. Az igazságot akarjuk, testvéreim, azt a
nagy örök igazságot, melyet csak megközelíteni lehet, de elérni
nem.” (Aláhúzta: J. G.)
Évekkel később, londoni száműzetésében a kudarc, a bukás ke
serű szájízével és rezignáltan már csak a „szépséget” keresi, s így
emlékezik forradalmár múltjára:
„Igen, az igazságot kerestem. Azt a nagy igazságot, mely az
emberiség általános boldogságát hozza meg.”
Nyilvánvaló, hogy nem kommunista, hanem polgári humanista
felfogással állunk itt szemben, „az emberiség általános boldogságá
ért” vívott harc kudarcáról van szó, s aki e harcban elbukott, aki
elfáradt s akit csalódások sebeztek meg, annak a polgári humanistá
nak a típusa, aki az első világháború után kiábrándult a forradal
makból. Mégse tévesszük szem elől, hogy ez a polgári humanista
Szenteleky a munkások harcát az igazságért, adott pillanatban az
emberiség boldogságáért vívott harcnak tekinti! Ugyanakkor per
sze a két háború közötti forradalmi apály időszaka ez, s Szenteleky
nem az egyetlen olyan polgári humanista, aki az igazságért, az

egyenlőségért, a szabadságért és az emberiség boldogságáért vívott
harc bukása után „csak a szép keresését” látja lehetségesnek.
A fény felgyűl és ellobog egyidejűleg a felvilágosodás korában
divatos úgynevezett nevelési regényekkel is rokonságot mutat.
Ahogyan például Goethe Meister Wilmos tanulóéveiben a főhős
tanulását, neveltetését, az életen való végighaladását a titokzatos
toronyból irányítják, éppígy gondoskodnak János neveltetéséről,
(élet)tapasztalatszerzéséről I. és II. árnyék. A főhősre nézve kriti
kus pillanatokban - igen titokzatos módon és erővel - közbelépnek
és kimentik az életveszélyből. Első alkalommal még gyermekkorá
ban lépnek közbe (VI. kép), amikor egy barátjával, egy ellenségével,
valamint I., II. és III. leánnyal van együtt. Társai dicsérik a tehetsé
gét, s kérik, hogy olvasson fel a verseiből. Némi szabódás után
(úgysem érdekelheti őket, úgysem tudják őt megérteni, gondolja)
elmond egy verset. A barátja és a leányok lelkesen ünnepük, az
ellensége viszont csak a gőgöt, a mások iránti megvetést hallja ki a
versből, s ezért - lévén fizikai fölényben vele szemben - veréssel
vesz magának elégtételt. Már-már megfojtja Jánost, amikor a két
árnyék (felnőttek a gyermekek között) megjelenik, „előrelép, és
hirtelen rövid mozdulatokkal letépik az ellenséget Jánosról, és fö
léje hajolnak”.
Másodszor akkor lépnek közbe, amikor egyetemre indul. Této
vázik, s azt fontolgatja, hogy visszafordul. S ki is mondja: „Már azt
hittem, hogy cserbenhagytok! Pedig most valahogy szükségem van
rátok, a segítségetekre, a titokzatosságotokra...” János tehát tudja,
hogy a két „árnyék” minden lépésén irányítja, óvja, s ha veszélyben
van, számíthat a közbelépésükre, a segítségükre. Ez a jelenet példá
ul így zárul:
„Te hiába fordulsz vissza, az idő csak előre megy... Előre kell
menned, ez a sorsod és kötelességed.”
Aztán befut a vonat, „az árnyékok közrefogják Jánost, és mind
hárman sietős léptekkel el”.
A barikádra igyekvő Jánost is megpróbálják visszatartani, de „ő
kiszakítja magát az árnyékok közül, s mohón rohan fel a barikádra”.
Mikor azonban a csata már elveszett, s mind többen esnek el a
barikádon, sőt János is megsebesül, megint megjelennek az árnyé
kok, s bár ő még nem akar távozni, de „már oly nagy itt az ijedt
zűrzavar, hogy észre sem veszik a távozását”.

Amint láttuk, az árnyékok mindig csak olyankor jelennek meg,
amikor János közvetlen életveszélyben van, de nem kímélik a meg
próbáltatásoktól. Hagyják viaskodni nőkkel: előbb az utcalánnyal,
aki miatt szégyenérzet kínozza, majd a feleségével, aki megcsalja, de
elhagyni nem akarja; nem sietnek a segítségére akkor se, amikor
keserves körülmények között dolgozik, a főnöke megalázza, s a
szegényházban sem, ahol jóságát ügyefogyottságra magyarázzák
„józan” és mohó társai. Utoljára akkor jelennek meg az árnyékok,
amikor - a szegényházban - meghal. Ekkor szinte megismétlik a
darab bevezető gondolatait, ily módon igazolva és nyomatékosítva
az ember halandóságáról vallott nézeteiket:
„Minden fény kialszik, amely felgyullad. Néha szépen lángol,
néha színes karikákat szór a sötétségbe, de sorsát nem kerülheti el
egyik sem: a végtelen feketeségbe fullad valamennyi.”
Ekkor - akárcsak a darab elején - színre lép maga a szerző, hogy
mintegy keretszínnel lezárja a művét. Itt fejti ki teljes egyértelmű
séggel esztétikai nézeteit. Miután I. árnyék kimondja, hogy János
voltaképp „a szellem szülöttje”, ezért nem tehetik földi sírba, a
szerző a következőket mondja - szemtől szembe a közönségnek! szelleme szülöttjéről:
„Olyan félelmetes ez, uraim. Önök elviszik, és evvel elviszik a
lelkem egy részét. Érzések, gondolatok, vágyak, akarások, indulatok
és ösztönök halnak most meg és foszlanak a semmibe. {Homloká
hoz nyúl. Halkan, maga elé meredten.) Milyen borzalmas ez, milyen
érthetetlen.”
I. árnyék, mintegy vigasztalva a szerzőt, illetőleg a szerző alkotói
hitét kifejezve, az alkotás maradandóságát bizonygatja:
„Ahová mi visszük az Ön teremtményét, melybe lelkének kin
cseit öntötte, ott nincs halál és nincs elmúlás. Az űr végtelen és
örökkévaló.”
Válaszul, de inkább az elképzelt közönséghez fordulva, a szerző
így indokolja erőfeszítéseit:
„Az a kis fény, amit maga körül terjesztett, bizony nem világított
meg sokat, a hatalmas, érthetetlen éjszaka továbbra is sötét és
ismeretlen marad. Holnap vagy azután önök elfelejtik majd János
életét és viaskodását a színpadon... De ha Kereső Jánost el is felej
tik, azért talán mégsem marad nyomtalan az útja, melyet önök előtt
bebandukolt. Talán nyomában kicsírázik néhány gondolat, mely

akkor is élni és virítani fog, amikor az ő személye és élete már
mélyen és jeltelenül fekszik a feledés sírkertjében.”
Vallja, hogy a művészet célja nem a válaszadás, hanem a kérdé
sek megfogalmazása, mert „a kérdőjelek örökké kérdőjelek marad
nak... A gondolat viaskodása nem hoz megnyugvást, nem hoz vilá
gosságot.” Maradandó a keresésben van, a küzdésben, s az író akkor
éri el célját, ha sikerült elszórnia „néhány magot a színtelen, kietlen
ugarokon, amelyeken talán nemsokára a gondolat virágai fognak
rügyezni és levelezni” - Szenteleky szerint nyilvánvalóan a vajdasági
(kulturális) ugarokon!
A fény felgyűl és ellobog - végkifejletét tekintve - kétségkívül
tragédia. De, ha szabad így fogalmazni, egyszereplős tragédia, ami
fából vaskarika, mert hisz a tragikus összeütközés s általában a
drámai küzdelem megközelítőleg egyenrangú hősök küzdelmét fel
tételezi - hadd ne sorakoztassunk fel drámatörténeti példákat. Itt
viszont Jánoson kívül szinte mindenki statiszta csupán, azaz emberi
tulajdonságok, Jánoshoz való viszonyuk által meghatározott lé
nyek. Ezért még nevet sem ad nekik a szerző - nemhogy egyéníteni
igyekezne őket mint személyiségeket -, hanem csak I. és II. árnyék,
anyja, tanítója, barátja, ellensége, I., II. és III. leány. Az első nő, A
magányos nő, A felesége, I., II., III., IV., V., VI. forradalmár, A
főnök, A kis barát (mármint a feleségéé), A fűszerkereskedő (aki
elszegényedett, magára maradt, s szintén a szegényházban van Já
nossal együtt), s végül emberek, asszonyok...
János életútja, Szenteleky szerint, a következő filozófiai tételt
hivatott a színpad meggyőző-megelevenítő erejével a néző előtt
kifejteni:
„A létezés első feltétele, hogy a létező hasson, környezetében
változást idézzen elő. Ennek János eleget fog tenni, az emberek
beszélni fognak róla, s lesznek talán gondolatok meg tervek egyes
agyvelőkben, melyek másképpen fognak formálódni János miatt.
Jánosban meglesz az öntevékenység is, ami ugyancsak egyik feltéte
le a létezésnek. János mozog, önmagát mozgatja, önmaga járja be
útját térben és időben. Van aktivitása, vagy hogy filozófiai nyelven
beszéljek róla, van eonátusa, törekvése. Van vágya, mely a tökéle
tesség felé hajtja. Létezni pedig annyi, mint vágyódni az Abszolútum
után...” (Aláhúzta: J. G.)

János tehát az egyetlen élő, fejlődő középponti szereplője a
darabnak, de ő sem hús-vér ember, hanem a szerző filozófiai tézisé
nek inkarnációja. Efelől nem is hagy bennünket kétségben, hanem
egyenesen kimondja:
„Lelki tulajdonságait magam állítottam össze, jellemét, mint
mondani szokás, magam formáltam meg, sőt szándékait, törekvéseit
is elhelyeztem benne, mint ahogy a mechanikus mindent elhelyez auto
matájában, minden rugó megcsavar a helyén van, a gép fel van húzva,
csak el kell indítani, hogy járjon vagy guruljon, már ahogy a szerke
zet kívánja.” (Aláhúzta: J. G.)
Hozzáteszi még, hogy aztán ő életet adott teremtményének, Já
nosnak, lelket a leikéből, tehát János él.
De él-e valóban? Életre kelhet-e egy ilyen írói-filozófiai fikció,
konstrukció? Nem, és ez a mutatvány valójában Szentelekynek sem
sikerülhetett.
Nem lehet nem emlékezni és emlékeztetni a Hoffmann meséi c.
Offenbach-operára, amelynek librettója köztudottan T. A Hoff
mann elbeszélése alapján készült, illetőleg az opera Olympiájára,
Spalanzai (fizikus) mester művére, a tökéletes bábra, amely gyönyö
rű, szépen énekel, táncol, de rugóra jár, csavarok tartják össze, s fel
kell húzni, hogy „működjön”. Olympia azonban meg is marad báb
nak, össze is lehet törni, ám János tökéletesebb „szerkezet”, nem
mesterember, hanem író, alkotóművész teremtménye, s ő lelket is
akar kölcsönözni neki, hogy érezzen és gondolkodjon is - természe
tesen az író szívével és agyával -, de sok tekintetben mégiscsak báb
marad, mozgató rugóit az író tartja - sajnos, nagyon is láthatóan - a
kezében. Azt is kimondja, hogy nem a környezet formálja, csupán ő
próbál hatni a környezetére; azért nem lehet a környezet igazi
valóság, csupán az ellenállás (írói konstrukció), amelybe az eszme
érvényesülési törekvése során beleütközik, s amelyet le akar győzni.
Ha most emlékezetünkbe idézzük, hogy mind/lz ember tragédiá
ját, mind a Csongor és Tündét a megírásuk idején színpadi előadásra
teljességgel alkalmatlannak tartották, első színrevitelük óta pedig a
magyar színpadok repertoárjáról sosem hiányoznak, bizony kocká
zatos kijelenteni^ fény felgyűl és ellobogról is, hogy filozófiai esszé
párbeszédes formába szedve, s ezért színpadi előadásra nem felel
meg. Talán csak rendezőre és dramaturgra vár - persze értő, vállal
kozó kedvű alkotóművészekre - a feladat, hogy az adott korszak

filozófiai és esztétikai gondolkodását, annak a legmagasabb szintű
vajdasági megnyilvánulását, szellemi kordokumentumát Kereső Já
nos életútján keresztül közvetítsék a mai néző felé.
Szenteleky e nagyszabású drámaírói vállalkozása a két világhá
ború közötti jugoszláviai magyar irodalomban e műfajban a legigé
nyesebb, gondolati gazdagságát, filozófiai mélységét, stiláris és
költői szépségeit tekintve a legjelentősebb.
Két évtizeddel ezelőtt került elő Szenteleky Kornél még egy
színműve, közelebbről egy német nyelvű operettje, a Jakobs Traum
(Jakab álma). Dr. H. Kovácsevics Katalin figyelmét Dr. Bori Imre
hívta fel e szövegre, amely a sziváci Szenteleky Kornél Művelődési
Egyesület birtokában van. Kovácsevics Katalin egyetemi tanár nem
csak lefordította (helyenként megfejtette) a sziváci svábok pfalzi
tájnyel vén írt darab szövegkönyvét, hanem utánajárt keltezése indí
tékainak és körülményeinek is. Ezek pedig szinte fontosabbak, mi
vel többet árulnak el Szenteleky írói, felvilágosító és népművelő
törekvéseiről, mint maga a darab.
Innen tudjuk, hogy Szenteleky voltaképpen a bácskai svábság
művelődési életének egy feltűnő hiányát kívánta pótolni. Ennek az
etnikai csoportnak ugyanis viszonylag magas életszínvonala és jó
vagyoni állapota ellenére „képzett, irodalommal foglalkozó értel
misége” nem volt; „Állandó színháza a bácskai németeknek nem
volt sem 1918 előtt, sem azután”, ami annál érdekesebb, ha tudjuk,
hogy a magyar színjátszás csaknem egy évszázadon át milyen szívós,
hosszú ideig mind jogi, mind anyagi és művészi tekintetben
egyenlőtlen küzdelmet vívott a magyarországi német színjátszással;
e harc végérvényesen csak századunk első éveiben dőlt el a magyar
színjátszás javára. Pedig, olvashatjuk a továbbiakban e beve
zetőben, „A bácskai sváb közösség sok szempontból fejlett kulturá
lis élettel rendelkezett, a Bácskában volt dalárdájuk, volt olvasókö
rük..., de hazai talajból kinőtt színműirodalmuk és színjátszásuk
nem volt. Műkedvelő előadásaikon németországi és ausztriai szín
darabokat adtak elő, amelyeknek a bácskai élet problematikájához
semmi közük sem volt, s nélkülöztek minden kapcsolatot Bácska
földjével.”
Á darabírás ötlete - a Szentelekyhez közelállók visszaemlékezé
sei szerint, akiket szintén Kovácsevics Katalin fogott vallatóra - a
sziváci értelmiségi társaságban született meg. Amikor ugyanis 1920-

bán „a szerbül nem tudó tanítók számára heti három alkalommal
esti nyelvkurzust szerveztek, ezekbe Szenteleky is bekapcsolódott,
mert szerb apjától nem tanult meg szerbül gyermekkorában”. Ez a
tanfolyam hozta össze a falu értelmiségét, köztük Szenteleky dok
tort Joseph Schmidttel, a katolikus egyház kántorával, s vele gyűj
tötték össze Ó- és Újszivác zenészeit, „és ez az együttes nemcsak
szórakoztatta a falu népét, hanem hangversenyeket is tartott, közre
működött a színi előadások és egyéb rendezvények műsoraiban”.
Hogy pedig az előadás német nyelvű legyen, azzal valójában a tan
felügyelőségnek azt a rendeletét játszották ki, illetőleg kerülték
meg, amely megtiltotta a tanítóknak, hogy magyar nyelvű színdara
bokban fellépjenek. Állítólag Szenteleky reagált erre a követ
kezőképpen: „Ha így van, akkor német színdarabokat rendezünk.”
De ezt sugallta az író mondanivalója is, hisz - mint látni fogjuk darabja tárgyát a falu német lakosságának életéből vette s annak
okulására szánta.
De mire is kívánja okítani a sziváci sváb lakosságot az író?
Jakab, a szegény parasztfiú beleszeret a falu protestáns papjának
leányába, Hildába, s ezért el akarja hagyni Santjét, a hozzá való, a
neki szánt és iránta szerelmet is érző parasztlányt. Jakab szerelmes
levelekkel ostromolja Hilda Fráunleint, s arról ábrándozik, hogy
úriember, igazi báró lesz belőle. (Hogy miért kell egy falusi paple
ány kezére pályázó fiatalembernek bárónak lenni, az nem egészen
világos, ha csak nem azt akarja vele érzékeltetni az író, hogy a
parasztfiú fejében miként keverednek az úri rangok, s milyen maga
san maga fölött érzi a papcsaládot?) Jakab és Santje szülei ért
hetően kétségbe vannak esve a hagyományok és a megfelelő vagyoni
helyzet által eleve szentesített frigy felbomlásának veszélye miatt.
Azt hiszik, a fiúnak elment az esze, azaz megzavarodott. Előbb a
falu javasasszonyával, Torti-kottal próbálják kigyógyíttatni, de Ja
kab nem issza meg az asszony kotyvalékát, hanem elkergeti Tortikotot. Ekkor elhívják az orvost, aki injekciót ad a fiúnak, amitől az
elalszik. Azt álmodja, hogy feleségül veszi Hildát, nagy lakodalmat
csapnak, csupa urak, miniszterek stb. vannak jelen, de mindnyájan
kezdettől fogva kételkednek Jakab báróságában, aki viszont retteg
tőle, hogy leleplezik, s kiderül, hogy valóban nem báró. Ez meg is
történik, amikor parasztszülei megjelennek a fényes lakodalomban.
(Vajon csak így lepleződhet le a parasztfiú álbárósága? Csak a

paraszti viseletű-viselkedésű szülők gátolhatják meg a feltörekvő
parasztfiút az urak közé való felemelkedésben?) Álmában azt is
látnia kell Jakabnak, hogy Hilda mást szeret, őt lehülyézi, s egyál
talán nem feszélyezi magát a „férje” előtt. Álmából felébredve
arra is ráébred, hogy neki az övéi között a helye, s a fiatalok - már
mint Jakab és Santje - az egymásra találás örömével ülik meg
lakodalmukat.
Szenteleky nevelő szándéka félreérthetetlen: a szegény, tanulat
lan parasztfiú ostoba nagyravágyását gúnyolja ki, azzal a tanulság
gal, hogy kár az olyan szekér után futni, amely nem vesz fel. Persze,
lehetséges e szövegnek olyan olvasata is, hogy az egyes társadalmi
rétegek maradjanak meg a maguk körében, guba gubához, suba
subához, vagyis ki-ki magához valóval házasodjék, s ne ábrándozzék
arról, hogy e határokon, korlátokon átlépjen. Vajon volt-e falu
orvosának közvetlen indítéka, történt-e valami hasonló eset a falu
ban, ami e tanmese megírására késztette az írót? Erről nem szólnak
az emlékezők.
Szenteleky azonban - szintén a visszaemlékezők szerint - nem
csak szerbül nem tanult meg szerb apjától, hanem németül sem
gyermekkori német nevelőnőjétől, s a darabot magyarul írta meg,
majd Ferencz János német szakos tanár fordította le a sziváci svá
bok pfalzi nyelvjárására. Zenéjét Szenteleky állította össze a Pestről
rendszeresen kapott népszerű slágerekből. A hangszerelés, a már
említett kántor, Joseph Schmidt munkája.
Az előadások - műkedvelő együttesek esetében - viszonylag
nagy száma arra enged következtetni, hogy Szenteleky valóban
olyan tárgyat vitt színre, amely közel állott a közönséghez, a bácskai
svábsághoz: Szivácon a „Gasthaus nagyterme zsúfolásig megtelt, és
még négyszer kellett megismételni az előadást... a sziváci színját
szók Verbászra is elmentek az operettel, ahol hatszor adták elő,
Cservenkán kétszer, majd Torzsán egyszer” - ez pedig 14 előadást
jelent!
A Hungarológiai Közlemények 33. száma (IX. évfolyam, 1977.
december) az operett szövegkönyvének fordítása és Kovácsevics
Katalin említett bevezetője mellett néhány korabeli fényképet is
közöl az előadás egyes jeleneteiről, s egyiken az írót látjuk, szeré
nyen mosolyogva, a darab hét szereplőjével együtt. Nem tudunk A
fény felgyűl és ellobog című tragédia előadásáról, de e fénykép alap

ján nem nehéz elgondolni, hogyan képzelte el a szerző a maga
megjelenését a színen, kommentálva a látottakat-hallottakat és sze
rényen mentegetni magát művéért.
„Egészen igénytelen kis darab”
(Debreczeni József színművei)
A költő, regény- és tárcaíró Debreczeni Józsefnek öt színművéről
tudunk, közülük kettő egyfelvonásos, illetőleg jelenet, a másik há
rom egész estét betöltő, háromfelvonásos. S ha ehhez hozzátesszük,
hogy első jelentősebb színpadi alkotását, az Illetlen utcái 1933-ban
bemutatta a Pesti Kamaraszínház (?), egy másikat, a háború után írt
Helycserét a belgrádi Nemzeti Színház 1953-ban, természetesen
szerbhorvát fordításban; a Gimnázium című jelenetét pedig még
1928-ban a szabadkai Népkör ifjúsági alosztálya „a vojvodinai ma
gyar írók estjén”, akkor elmondhatjuk, hogy a korszak legsikeresebb
jugoszláviai magyar színpadi szerzőjének tekinthetjük. Ez azonban
nem jelenti, hogy a nyomtatásban való megjelenés területén is sike
res lett volna. A két kis jelenet ugyan megjelent a Naplóban (1928,
1933), de a másik három sohasem - kivéve a Forgószél egy jelenetét.
Debreczeni, mint ismeretes, nem épp színműíróként kezdte pá
lyáját, s első jelenetei alig is emelkednek ki a korszak - ismétlem divatos párbeszédes újságműfajának gyenge átlagából.
Lássuk elsőként a Gimnázium című jelenetet. Alcíme: Színház
egy felvonásban. A diáktörténet meglehetősen szokványos, s a tár
gya természetesen a szerelem. A színhely - minden bizonnyal a
szabadkai - sétaerdő, „idő ezerkilencszáz akárhány”, amikor a hely
beli gimnázium év végi majálisát tartják. Szereplők: a jó tanulóle
ány (Trebitscher) és a rossz tanuló, matematikából pótvizsgára ké
szülő diák (Gundelbaum), valamint a rettegett és gyűlölt számtan
tanár, Schweighoffer. A fiú szerelmes a vele egyidős, tehát testi és
szellemi fejlődésben egyaránt előtte járó osztálytársába. Nagy tervei
vannak, tudományos felfedezésről ábrándozik: „Rögtön érettségi
után nagy ember leszek”, s persze gazdagságról, jólétről is álmodik,
amelyről a szeretett leánynak rajzol ábrándképet. Csakhogy itt van
még a pótvizsga, amely nemcsak a karrierjének, hanem még az
érettségizésnek is útjában áll. A leány mintegy megsajnálva a fiút,
felajánlja neki, hogy közbenjár érdekében Schweighoffer tanár úr

nál, hogy ne buktassa meg a pótvizsgán. Neki biztosan megteszi,
mivel „a múltkor is olyat mondott óra után, hogy csak. Vallomást
tett, tudja, olyan félig tisztességes, félig nem az vallomást”. Termé
szetes, hogy ez a felismerés kétségbe ejti a fiút, és tovább fokozza
benne a „tanbetyár”, a „briganti”, a „szörnyeteg” iránti gyűlöletet,
mert a tanár nemcsak őt akarja elbuktatni, hanem a szeretett leányt
is. E düh és gyűlölet azonban gyerekes és tehetetlen, s amint a diák
szemben találja magát a tanárral, egyszerre ijedt, alázatos lesz, s azt
bizonygatja, hogy még álmában is másodfokú egyenleteket fejt két
ismeretlennel. A düh és elkeseredés mégis kitör belőle, egyszer csak
„összerázkódik és előrenyújtott karral eksztázisban kiáltja”: az éjjel,
amint éppilyen egyenletekkel birkózott, megismerte előbb az egyik
ismeretlent: „Bemutatkozott, azt mondta, hogy ő a halál... halál, és
kért, hogy menjek vele... Aztán a másik ismeretlen jött, és ő is
bemutatkozott és letette álarcát. Azt mondta, hogy ő az élet és
babérkoszorúkat mutatott és pénzt, rengeteg aranyat... és mindket
ten hívtak, mind a két ismeretlen... kirakták a kincseket (mindig
jobban kiabál) és nem tudtam választani - nem tudtam...”
Vagy nem is a szerelem a tárgya e kis történetnek, játéknak? Az
életút elején, még nem is a pályakezdés, hanem a pályaválasztás
előtt álló fiatalember dilemmája, aki számára az élet és a halál
egyaránt ismeretlen?
A jelenet elé verses prológust illesztett a szerző, amelyet egy női
szereplővel kívánt elmondatni, s amelyben írása igénytelenségét
jelenti be, mintegy mentegetőzve a közönség előtt. A szereplőt így
képzeli el: „egészen modern mai fej. Semmi Pierrette-szerűség...
Természetes, nem nagyon deklamáló hangon” kell közölnie többek
közt a következőket:
Nem szól a pénzről, föl se izgat és
Nincs benne bűn, s házasságtörés.
A hőse nem is hős, nem is délceg
Nincs benne tánc és nincsenek élcek,
Nincs célzata, amely él és megmarad...
Nem mar, nem éget, nem harap...
(kis szünet után fáradt gesztussal)
... egész igénytelen e kis darab.

E zárómondathoz igazán nincs mit hozzátenni.
A Naplóban megjelent másik egyfelvonásos, a Gesztenye címe
alatt a Tréfa műfaji megjelölés olvasható, valamint a napilapban
valóban szokatlan - „Copyright by Napló 1933” szerzői jogot fenn
tartó-védelmező kifejezés. Olvastunk már ilyet könyv alakban meg
jelent színmű belső címoldalán, s akkor is felvetettük a kérdést:
valóban olyan kapósak lehettek e színdarab- és jelenetszövegek a
maguk idejében, hogy derűre-borúra lopkodták őket, s engedély és
a tantiéme megfizetése nélkül játszották?
Mielőtt néhány mondatban ismertetnénk a jelenetet, el kell
mondani, hogy a főszereplő, „egy rettenetesen lecsúszott pesti zsi
dó”, neve Gesztenye, de a történetben a gesztenyének is szerepe
lesz. A tréfa különben arról szól, hogy ez a Gesztenye előbb leráz
magáról egy utcalányt, mert kiderül, hogy a megvásárolt gesztenyét
sem tudja kifizetni, meg lakása sincs, ahová felvihetné. Ezután egy
ismerős rendőrbe botlik bele, aki még úr korából ismeri, de kiderül,
hogy Gesztenye feleségének vele - is - viszonya volt. A rettenetesen
lecsúszott ember arra próbálja rávenni a rendőrt, hogy kísérje be,
mert a rendőrségen meleg van s a mai menü éppen bableves csülök
kel. Gesztenyének pedig, már tudjuk, se lakása, se ennivalója, s a
felesége is elhagyta, azaz megszökött. A rendőrt azonban sehogy
sem tudja rávenni, hogy bekísérje, s az a kísérlete is eredménytelen
marad, hogy gesztenyét lop a kofától, mert az megajándékozza,
látván, hogy éhes. Tréfáról lévén szó, ha keserű tréfáról is, „jól” kell
végződnie. Miután ugyanis a rendőrt végképp nem tudta rábírni
arra, hogy letartóztassa és bekísérje, váratlanul eléje toppan egy
detektív, s a következőket olvassa Gesztenye fejére az előhúzott
papírról: „1933-ban elkövetett hatrendbeli hitelezési csalás és magánokirat-hamisítás miatt folyamatba tett vizsgálat Gesztenye Izsó
vb. textilkereskedő ellen véget ért, és nevezett letartóztatásba helye
zése elrendeltetik. Biztos, állítsa elő ezt az embert a kerületi kapi
tányságon.”
Jegyezzük még meg, hogy e szöveg abban az évben keletkezett,
1933-ban, amikor Debreczeni Budapestre költözött, hogy ott foly
tassa írói és újságírói tevékenységét. Ezért talán nem véletlen, hogy
a színhely „Felismerhető pesti utcarészlet”.
Ilyen igénytelen kis írásokban, tréfákban, jelenetekben termé
szetesen nem lehet valamiféle jellemábrázolást, jellemformálást ke

resni, de azt azért el kell mondani, hogy mindkét szövegben a Debreczenire, különösen a tárcanovelláira olyannyira jellemző keser
nyés, fanyar humort ismerhetjük fel, az elesett, gyenge emberek
iránti mély részvétet s a velük való együttérzést. Valami melegség
van ebben a humorban, az író egyáltalán nem határolja el magát
csetlő-botló hőseitől, vagyis nem gúnyolja ki őket, inkább szánal
mat s együttérzést vált ki az olvasóból-nézőből is irántuk.
Az ugyancsak 1933-ban keletkezett Illetlen utcáról, sajnos, nem
sokat tudunk; e sorok írásakor még nem sikerült begyűjteni a
szövegkönyvet. Talán valamelyik pesti színház archívumában vagy
valamelyik könyv-, illetőleg levéltárban lappang. Létezéséről a
Napló 1933. július 8-ai számának egyik híradása (László Ferenc
aláírással) alapján tudunk, amely szerint „Néhány nappal ezelőtt
Debreczeni József Budapestre költözött...” Aztán a következőket
közli a lap olvasóival: „... A budapesti kamaraszínház a napokban
elfogadta előadásra első színdarabját... előadása valószínűleg már
csak a jövő idényre marad, nyilatkozta Alapy Nándor igazgató.” A
továbbiakban az igazgató nyilatkozik a darabról és írójáról: „Debreczeniben nagyon tehetséges írót ismertem meg és darabjának első
olvasása nagy élvezetet jelentett számomra... ez az újszerű és úgy
témájánál mint megírási módjánál fogva bátor darab bizonyosan
nagy feltűnést fog kelteni és sikere nem maradhat el. Talán drámai
revünek lehetne leginkább nevezni Debreczeni József darabját,
amelyben a komoly és merész problémát feszegető cselekménybe a
nézőtér is számtalanszor bekapcsolódik. Az Illetlen utca megírása,
dialógusainak gördülékenysége egyáltalán nem sejteti a kezdő szín
padi írót, hanem máris rutinra vall mondanivalóinak komolyságá
val, miliőjének bátor megválasztásával pedig a darab teljesen elüt a
szokványos színdaraboktól.”
Mint már említettük, még két színművét ismerjük Debreczeni
Józsefnek, a Helycserét, amely se meg nem jelent nyomtatásban, sem
előadásra nem került, és a Forgószelet, amely viszont szerbhorvát
fordításban Belgrádban színre került, s amelyről az egyik legneve
sebb jugoszláv teatrológus, Hugó Klein írt méltatást a Nova Misao
című folyóiratban (1953. III. sz.), s amelyet a Híd is közölt még
ugyanabban az évben a 4. számában.

„A társadalom rendjében van a rendetlenség”
(Baloldali színművek, munkásszínjátszás
a két világháború között)
Ha Szenteleky Kornél színműveiről azt állapíthattuk meg, hogy
mint irodalmi szövegek a maguk esztétikai értékeinél fogva maga
san kiemelkednek a két háború közötti jugoszláviai magyar iroda
lom polgári vonulatának hasonló műfajú alkotásai közül, akkor
Somogyi Pál színműveiről azt kell mondanunk, hogy minden fogya
tékosságuk, mindenekelőtt sematikus jellegük ellenére szintén ki
emelkednek az úgynevezett mozgalmi vagy szociális irodalom drá
mai terméséből.
Négy színművéről tudunk Somogyi Pálnak. A kenyér (Életkép
egy felvonásban) az 1928. évi Munkás Naptárban (Szervezett Mun
kás) jelent meg. A díj (Dráma négy képben) pedig külön kiadvány
ként Újvidéken 1929-ben (a szerző saját kiadásában?). A Játszani
szeretnék című egyfelvonásos a New York-i Új Előrében, s valószí
nűleg valahol külföldön (?) a Terrorista című komédia is. (Ez utób
biakról egyelőre csak bibliográfiai adatunk van, a szövegeket nem
sikerült még begyűjteni.)
A két ismert darab közül A kenyér a kevésbé igényes, igencsak
vázlatos, sematikus alkotás. Az író látható célja a tömény nyomor
bemutatása, természetesen határozott agitatív szándékkal. Ahogyan a
korszak polgári íróinak java részénél szinte darabról darabra az össze
téveszthetőségig egyforma színen játszódtak a történetek - arisztokra
ták fogadótermében, gazdagságot, polgári jólétet tükröző úri szalo
nokban, esetleg ízléssel és kényelmesen berendezett dolgozószobában
stb. -, a szociális íróknál hasonló - persze ellentétes előjelű - egyfor
maságot láthatunk. A keny’ér például a következő színen játszódik:
„Homályos, nyirkos munkáslakás... A bútorzat ócska, semmit
érő holmi. Priccsek szalmazsákokkal, fenyőfa asztal, néhány rossz
szék, pléhkályha, melyben most sötétlik az üresség. Hátsó ajtó, mely
az utcára vezet. Kint fúj a szél.”
E nyomorúságos lakásban él a fiatal munkás házaspár, Varga
Dömötör lakatosmunkás (munkanélküli) és felesége, Ilona („húsz
éves, sápadt, de kellemes arcú munkásnő”); ezen a szobán jár át a
teljesen lecsúszott orosz ezredes (Vukov) és leánya, Natasa, sőt
Vargáéknál lakik még Béla, az ágybérlő is.

Az itt lakók valamennyien éheznek, már egyetlen falat sincs a
házban, s mint láttuk, nem is fűtenek. Először Varga érkezik haza
üres kézzel, mert még a hóeltakarításban sem jut alkalmi munká
hoz, nemhogy a szakmájában el tudna helyezkedni. A szakszervezet
nem tudja, hova „közvetíteni”; nagy nehezen bejut a gyárigazgató
hoz, ahol „a nyomorult hajcsár”, Malicsek és az igazgató „egy csú
nyán kimeszelt dáma körül legyeskedtek”, a munkát kereső és éhező
munkásnak meg a pofájába röhögtek, mire ő „odamondott vala
mit”, és kiutasították.
Hasonlóképpen járt Vukov is az emigránsok klubjában. Azt
mondták neki, hogy nem érkezett pénz, de ők „sonkát ettek”, már
mint a vezetők. Mindez pedig azért van, mert az öreg generális,
„Pavlovsky... az a szemtelen fráter kamat fejében” Natasát akarta
barátnőjének.
A fiatalasszony, aki méghozzá terhes is, tehát másodmagával
éhezik, és az emigráns ezredes leánya elhatározzák, hogy ha már a
férfiak nem tudnak pénzt szerezni, majd szereznek ők - az utcán. El
is indulnak, de az ajtóban útjukat állja Béla, az ágybérlő, s így menti
meg - átmenetileg - a helyzetet:
„Nem szabad, hogy a nyomor és a szörnyű kerítő örökké vérző
erkölcsi sebet ejtsen magukon. Itt vagyok én, aki bírom az ütést.
Akiről visszapattan a sár oda, azokra, akik dobták, mert önmaguk
ból hányják a szennyet, hogy bepiszkítsanak vele mindent, ami még
tiszta. Itt van, loptam! (A télikabátjából két cipót húz ki.)
Ezután pedig az arcok kiderülnek, a szemek felcsillannak. Mind
eszik. Meleg csend van, csak a kenyér pattog, ropog a mohó, éhes
szájakban.”
Egészen egyértelmű tehát, hogy a darab a munkásmozgalom
agitációs és felvilágosító tevékenységének eszköze, e célkitűzések
szolgálatában áll: tudatosítani kívánja az osztályellentéteket, a kizsák
mányolást mint a munkásnyomor forrását, felmutatni továbbá az ural
kodó osztály erkölcsi züllését és a munkásság erkölcsi tisztaságát.
E nyúlfarknyi és vázlatos jelenetben sem elégszik meg az író
azzal „a tanulsággal”, amely az életképből magából elénk tárul,
helyet szorít benne ilyen politikai szónoklatoknak is:
Ilona: A gazdagok kegyetlenek, disznók és gonoszok, mi meg
nagyon is jók vagyunk és tehetetlenek. Tenni kellene már valamit,
nemcsak sóhajtozni, nyögni, fohászkodni.

Varga pedig egyenesen az ezredest igyekszik megagitálni, aki
pedig „annyiszor kitüntetett aktív” tiszt, s aki ezt mondja magáról:
„Annyiszor kockáztattam az életemet, én, aki több sebet cipelek a
testemen...”
Varga: Most tanulhat, ezredes úr, itt, az élet iskolájában, itt, az
örökös nagy harctéren, ahol ön is tömegember, közkatona. Itt, ahol
a kapitál súlya a rangok fokmérője. Látja, ezredes úr, a pénz irgal
matlanul lefokozta önt is...
Bizonyos, hogy azoknak a daraboknak a sorába tartozik, melye
ket Herceg János emlékezete szerint „munkás színpadokon játszot
tak kipirult arcú közönség előtt”, sőt Urbán János arra is emléke
zett, hogy ifjúmunkás korában Szabadkán szerepelt is ebben a da
rabban a szakszervezet rendezésében.
Somogyi Pál legambiciőzusabb vállalkozása e műfajban A díj, ez
a „dráma négy képben”, de nyugodtan mondhatjuk: négy felvonás
ban. Hogy a „képek” valójában felvonásokat jelentenek, az egyrészt
a színváltozásokból, a darab négy, nagyrészt azonos fontosságú sza
kaszra osztottságából, a képek jelenetekre tagolásából is nyilvánva
ló, de maga a szerző is annak mondja őket. A Második kép elején
például ezt olvashatjuk a rendezői utasításban: „Az első felvonás
után néhány órával” - mármint ekkor folytatódik a cselekmény.
(Aláhúzta: J. G.) Az Első kép például nem kevesebb, mint nyolc
jelenetből áll. Nem jól emlékszik tehát Herceg János, amikor A díj
ról mint egyfelvonásos színjátékról ír. A mű terjedelme különben
meghaladja a két szerzői ívet.
A kenyérrel ellentétben A díjról azt állapíthatjuk meg, hogy gon
dosan felépített, átgondolt cselekményű alkotás. Itt is az osztályel
lentét, a kizsákmányolás szemléltetése az író fő célja, de ezt valami
vel összetettebb, bonyolultabb emberi viszonyok, kapcsolatok és
összeütközések ábrázolásával igyekszik valóra váltani. Es van benne
drámai összeütközés, van benne tragikum.
A négy képből kettő-kettő azonos helyszínen játszódik: az első
és a harmadik az arisztokrata Rádyék fényesen berendezett úri
házában, a második és a negyedik pedig Teréz varrónő lakásán.
Az egyik főszereplő a művészi hajlamú és ambíciójú ifjabb Rády
(Sándor). Az apja mindenáron nősítené, s ezért estéről estére nagy
vendégséget, „dáridót” rendez, ahol nagy a hejehuja, „mintha az
ördög szállta volna meg az urakat mostanában, muri, muri...” - adja

az író az idősebb lakáj, Ferenc szájába. Ezekre előkelő és gazdag
eladó lányokat is meghív, de Sándor tüntetőleg távol marad róluk.
Megveti ezt a társaságot és életformát, őt a művészet érdekli, maga
is festeget. Emellett egy munkáslányba, Annába szerelmes, a már
említett Teréz varrónő leányába. Barátságot tart a gyár egyik legki
válóbb munkásával, Kováccsal, aki bizalmasa, s akitől forradalmi
irodalmat, könyvet, újságot fogad el. A már említett lakáj, Ferenc
így jellemzi: „közönséges szutykos lakatos... (de) lelke a gyárnak... a
lakatosok nem sokra mennének nála nélkül... okos ember... nagyon
hallgat szavára a szegénység.”
Rády most is átveszi Kovácstól az irodalmat („egy kitűnő köny
vet és egy súlyos újságot”), de most másról akar tanácskozni bizal
masával: „A maga világos értelméhez fordulok. Mutasson utat, ad
jon fegyvert, mellyel kiküzdhetem két embernek a boldogságát, két
embernek az életet.” Hogy mennyire van ez összhangban Kovács
világos értelmével, az más kérdés, de ő azt tanácsolja gazdag barát
jának, hogy vegye el a leány szüzességét, talán abból a meggondolás
ból, hogy akkor a fiú szülei is kénytelenek lesznek áldásukat adni a
frigyre, fiuk rangon aluli házasságára. Tanácsa így hangzik:
„Csak legyen erős, és teljesen szabadítsa fel magát a konvencio
nális hazugságok alól, s mint szabad ember, viselje bátran a börtön
ben is szabadon köntösét, melyet nem vet le még akkor sem, ha
annak árát a súlyos kötelezettségek sok esztendős bilincsével kell
díjazni.”
Sándor megfogadja barátja tanácsát, a szép, tiszta és naiv mun
káslány pedig enged a gazdag és mutatós fiú szerelmi ostromának,
mert hisz neki, s meg is szédíti a szép, fényűzően berendezett
lakás.
A második kép, azaz felvonás a dráma legfontosabb része, ez
hozza meg a fordulópontot az idill irányában induló cselekményben
a tragédia felé. Annát várja haza az édesanyja, miközben betoppan
a barátnője, Mária, s akaratlanul is elárulja Annát, aki már egy ideje
azzal az ürüggyel jár el otthonról, hogy Máriánál van. Terézt rossz
sejtelmek gyötrik, de a kész, megvarrt ruhát haza kell szállítania, s
mire visszatér, otthon találja Annát Sándorral. Szinte hisztérikus
rohamban tör ki, s a következő szóáradatot zúdítja a szerelmes,
de úri rangjára mégis önérzetes Sándorra, amivel valójában el
kergeti:

Teréz: (jön, arca dúlt, kezében üres kosár, a kosarat az asztal alá
dobja, megpillantja Annát) Megjöttél. Szép! Hol jártál? (Meglátja
Sándort.) Ki ez? Mi? Kit keres Ön itt?
Sándor: Én kérem... (Annára néz, tekintetük találkozik, Teréz
ezt látta.)
Teréz: Áá... Úgy!... Ki hívta önt ide?!
Sándor: Én kérem... én... (Kezet nyújt Teréznek.)
Teréz: (haraggal) Fölösleges bemutatkozni. Ismerem én önöket
jól! (Keserű megvetéssel.) Jönnek már... lesre az áldozat után! Jó
falat lenne, ugye? De itt beletörik a foga, nyomorult!...
Anna: (közbekiált) Nem!... Anyám!... (Teréz elé áll.)
Teréz: (kezénél fogva félretolja) Eredj!... (Kissé elérzékenyülve.) Anna, menj, menekülj, Anna, menekülj, mert belesodródol a
legrettenetesebb, legutálatosabb posványba, ahonnét nincs kiút soha.
Sándor: (kétségbeesve) De kérem, engedje meg, hogy...
Teréz: (közbevág) Takarodjék! Hogy volt bátorsága ide betola
kodni? Hogy nem égett le az arcáról a bőr?! Idejönni, feldúlni az én
csendes szegénységemet, bemocskolni az én szegény, de tiszta laká
somat, hogy ronda örömének martalékot találjon! Gyilkos! Gyilko
sok!! Akik gyilkolnak, hogy szenvedélyeiket kielégítsék... Hordja el
magát, mert nem állok jót magamért!!...
Sándor: (Idegesen) De kérem, asszonyom, én...
Teréz: Hallgasson, mert megmételyezi a levegőt! Ki innét!
Anna: Anyám! Fékezd magad! (Int Sándornak.) Uram, menjen!
Sándor: (idegesen) Ez sok, ez... ez... kidobni engem. (Bosszú
san el.)
Teréznek ez a hisztérikus kitörése - az író mentségére legyen
mondva - nem is egészen indokolatlan. Anna még Teréz hazaérke
zése előtt mond el egy szentimentális-naturalisztikus történetet
Sándornak, melyet az édesanyja szokott mesélni. Teréz anyja halá
los beteg volt, de még kenyerük sem volt, s az akkor leány, Teréz
kéregetni indult, de nem járt eredménnyel. Ellenben találkozott
„egy prémes télikabátos nagy úr”-ral (mert hogy is öltözhetne egy
nagy úr?), aki megcsípte a lány arcát, s ezt mondta: „Szép lány vagy,
kár érted, tetszel nekem, ha akarsz, jöjj velem, és lesz pénzed elég.”
Ekkor még elfutott Teréz, de anyja szenvedését látva otthon, más
nap elment az úrhoz, s a virág bimbót fogant. „És egyszer a télnek
egy zord éjjelén durván kitaszítva, az utcára került...”

Ez a naturalista nyomorirodalomból kölcsönzött közhely itt a
tragikus vétség szerepét tölti be. Teréz ugyanis attól való rettegésé
ben dobja ki az előkelő vőlegényjelöltet, hogy leánya esetében az ő
sorsa ismétlődik meg. És tettével éppen ezt idézte elő! Anna ugyan
is teherbe esett, Sándor pedig akkora sérelemnek érzi (úri!) önérze
tén az Annáéktól való kidobatást, hogy szakít a leánnyal. (Emlékez
zünk csak e jelenetre: Ez sok... ez... ez... kidobni engem?!” - tegyük
hozzá: kidobni egy Rádyt egy nyomorúságos munkáslakásból?!)
Ezután, feladva idealizmusát, ivásnak adja magát, belesimul az apja
válogatott társaságába, majd apja legnagyobb örömére meg is
nősül. Előbb azonban, nem egészen józanul - hisz újabban sosem
egészen józan - aláírja az apja fogalmazta goromba és megalázó
szakító levelet Annának, melyben - apja stílusában - a nagyvonalú,
gáláns lovag „egy szép összeget mellékel... mint végkielégítési díjat”
a megesett leánynak.
Itt akár be is fejeződhetne a darab. E dramaturgia szabályai
szerint azonban nem lehet a munkásközönséget ilyen vigasztalanul
hagyni; legalább valami vigasztalót kell a végére iktatni, fel kell
mutatni a munkásság erejét, összetartását, jóságát, erkölcsének
felsőbbrendűségét. Itt is így történik, s ezért jelenik meg már a
második képben Teréznél Lajos, „a huszonnyolc éves asztalosmun
kás. Sápadt arcú, csöndes, józan, őszinte ember. Ruhája kopott.
Egész lényén jóindulatú, takarékos törekvés látszik. Azt is megtud
juk róla, hogy reménytelenül szerelmes Annába, miközben takaré
koskodik, mert bár kicsiny a fizetése, de nagy akarattal sokat lehet
elérni. „Nehezen megy, igaz, de muszáj menni, hogy amikor kell,
hát legyen. Hosszú a tél, és hátha Annuskát valami baj érné... vagy
Teréz nénit... vagy...”
Természetes, hogy ez már afféle anticipálása a bekövetkezendőknek, viharfelhő megjelenése a még napsugaras égen, izga
lom- és feszültségkeltő mozzanat a darabban. Mikor aztán valóban
„baj éri” Annát, vállalja is a lányanyát gyermekével együtt:
„Elfér ott, ahol az anyja, azt eszik, amit mi... Sohasem fogja
megtudni, ki az apja... senki sem tudja meg soha. (A mellét veri.) En
vagyok az apja!... Én!”
Mi sem természetesebb, mint hogy itt is felhasználja az író a
kínálkozó (azaz: a maga teremtette) alkalmat az eszmei nevelésre, a
kommunista agitációra, a politikai szónoklatra. Kovács, Rády Sán-

dór volt bizalmasa ugyan már a darab elején gazdagon adagolja a
forradalmi retorikát. Rádynak arra a szokványos kérdésére, hogy mi
újság a gyárban, ilyen szónoklattal válaszol:
„A gyárban minden a régi. Dolgozunk. Dolgoznak a gépek. Ko
punk, vásunk mi, vásnak a gépek. De mi talán még előbb elvásunk,
mint a gépek, mert a gépek tengelyét zsírozzuk, kenjük bőven.
Azokat van, aki félti, de az embergép bizony kevés zsírt kap... És
minden nap több az éhező, kevesebb a munka, a krízis óriási...
Beteg a világ, nagybeteg...”
Az író még Rády szájába is dicsérő szavakat ad az eszme elköte
lezettjéről, s elvhűségét a maga szerelmével egyenlíti ki:
„Maga megért engem, hisz maga is szeret, szerelmese egy ma
gasztos ideának, mely az Embert, az emberiséget öleli fel az ember
telenség fertőjéből...”
Rády Sándor pedig, amikor gyakorlatilag már szakított Annával,
még tesz egy tétova kísérletet, hogy megértésre találva a papnál,
legalább erkölcsileg elítélhesse a saját tettét, amelyet - a maga
mentségére - az igazságtalan és erkölcstelen társadalmi rend kény
szerít ki belőle:
„Nem fura dolog-e az, hogy egy színtiszta leányt, akinek imáda
tával tele van a lelkem, nem tehetek a magamévá csak azért, mert
szegény? Mert egy más társadalmi osztály gyermeke?... Hát nem
lenne szebb, erkölcsösebb, emberibb dolog azt elvenni, a természet
kristálytiszta törvényét követve, apja lenni a gyermekemnek és férje
lenni az asszonynak, az én asszonyomnak?
A pap pedig igazolandó, hogy az egyház a hatalom hű kiszolgá
lója, kenetes szavakkal „magyarázza meg”, hogy az osztálykülönbsé
gek az Isten rendelése, természetesek, s ezért a természetből is veszi
a hasonlatot igazolásukra:
.Apáink, őseink építették a hatalmas válaszfalakat, hogy bizonyít
sák istenadta különbségüket. Az Úr akarata ez, az Úr rendelete, hogy
több napfény érje a hatalmas tölgyet, mint a törpe cseijét. S nagyon jól
van az elrendelve, hogy a pásztor hordja a botot, és ne a csürhe.”
Szó esik, s nem véletlenül, az elnyomottak bizalmatlanságáról is
az elnyomók iránt, még abban az esetben is, ha az elnyomók, az
osztályellenség egy-egy kivételt képező tagja közeledni kíván az
elnyomottakhoz. Kezdetben, amikor még lángol az Anna iránti
szerelme, Rády Sándor is teljesen megérti e bizalmatlanságot:

„Az óvatos tartózkodásokat megértem - mondja Annának
hiszen már annyiszor végzetes csapdákba édesgettek benneteket, és
ma, ha valaki őszinte szándékkal közeledik, menekültök tőle.”
Ekkor még későbbre ígéri Sándor a tettét, mellyel szavait igazol
hatja, illetőleg a bizalmatlanságot eloszlathatja. De épp az ellen
kezője történik: „a tartózkodást”, a gyanakvást indokolja tettével,
Anna elhagyásával.
Mint már a mondottakból nyilvánvaló, a darab egyik legfonto
sabb szereplője, az író szószólója a politikailag, elméletileg képzett,
minden bizonnyal szervezett, öntudatos munkás: Kovács. Ő magya
rázza meg Rády magatartását, illetőleg pálfordulását is; ő fogalmaz
za meg a darab fő mondanivalóját is, azt a tanulságot, hogy a mun
kások ne higgyenek az uralkodó osztály tagjainak, még azoknak se,
akik alkalmilag-átmenetileg, ilyen vagy olyan okból - jelen esetben
a szerelem okából - rokonszenvet mutatnak irántuk, s közeledni
igyekeznek hozzájuk:
,/i fiatalurai az utóbbi időben gyakran látom azok társaságában,
akikről azelőtt tudni sem akart. Sőt, dorbézol és iszik legújabban.
Én voltam azelőtt a bizalmasa. Most meg sem akar látni... Úgy
látom, az ő idealizmusa is csak fiatalos szalmaláng volt, mint a
legtöbb hozzá hasonlóé, de úgy gondoltam, ki lehet fejleszteni.
Mert az emberek tisztának születnek mind, de megfertőzi őket a kör
nyezet. A társadalom rendjében van a rendetlenség. Tehát nem az
ember az embertelen, nem az egyén a bűnös. Romlott az erkölcs, mely
erkölcstelenné teszi az embert, az erkölcs pedig a társadalom szüle
ménye.” (Kiemelések: J. G.-tól)
Hogy összefoglaljuk: A díjnak összesen tizenegy szereplője van,
s természetesen valamennyi tipikus, sőt sematikus figura, a társada
lom egyes osztályainak reprezentánsai. Rády Sándor fiatalúr, mint
láttuk, olyan gazdag ifjú, aki egy pillanatra, a munkáslány iránti
szerelme hatása alatt rokonszenvezni látszik a munkásmozgalom
mal és meghasonlani a saját osztályával, annak életformájával és
erkölcsével. Idealizmusa azonban afféle „fiatalos szalmaláng” csu
pán. Kovács a két lábon járó marxista ideológia, aki nemcsak Rádyt,
de maga körül mindent és mindenkit tudományos pontossággal és
szabatossággal, s ennek megfelelően hideg tárgyilagossággal jelle
mez. Neki mindenre van magyarázata. Miután kimondja: „nekünk
munkásoknak kötelességünk egymást segíteni. Senki sem segít raj

tünk, ha magunk nem segítünk magunkon” - Anna szerencsétlensé
géből is levonja az eszmei és politikai következtetést:
„Újra egy-két áldozat. Jaj, és mennyi volt már és mennyi lesz
még. De mit tehetünk, a harc áldozatokkal jár... sok áldozat kell,
mire az igazabb, új élet épülete felépül, de felépül, ma vagy holnap
már kész lesz és boldogok leszünk.”
Igen - tehetnénk hozzá -, amíg az Annák és Lajosok hozzák
ezeket az áldozatokat, addig a Kovácsok könnyedén játszadozhat
nak az elméleti tételekkel. Ideális vezető, munkáskáder lévén
- amilyennek a szerző kívánja ábrázolni -, Kovács nem hagyhatja
minden vigasz nélkül a károsultakat, Annát és édesanyját sem:
„Maguk nem bűnösök és nem becstelenek. Csak elnyomottak,
kizsákmányoltak! Minden bűn és becstelenség őtőlük származik...
belőlük árad szét és beszennyezi a világot...”
Anna édesanyja, a varrónő Teréz igazi munkásasszony: „Sápadt,
összetört. A gépe mellett ül és varr. Majd kimerültén hátradől
székében” - így „látjuk meg” a színpadon. Amint láttuk, a sorsa is
tipikus, legalábbis a kor munkásírói szerint: a nyomor kényszerítet
te „a bűn karjaiba”, s aztán kemény munka és sok nélkülözés árán
egyedül kellett felnevelnie a lányát. Ez lenne tragikus vétségének
objektív és lélektani indoklása: maga idézi elő Anna tragédiáját
azzal a tettével, amellyel épp óvni akarta!
Tipikus, mondhatnánk, sematikus figura a pap és a pökhendi,
részeges katonatiszt is, a Rády család baráti társaságának tagjai;
közéjük tartozik az öregedő és élvhajhász Rádyné, valamint az
erőszakos, céltudatos, de kíméletlenül rideg idősb Rády is.
Első pillantásra azt hihetnénk, hogy a darab középpontjában
Rády Sándor és Anna szerelme áll, s eszerint ők lennének a fősze
replők. Anna alakja viszont teljességgel kidolgozatlan, halvány Rády és Kovács alakjához képest is. Anna valójában naiv, tétlen és
tehetetlen áldozat. Még halványabb Mari, a munkásnő alakja, aki
nek egészen semmitmondó epizódszerep jut mint Anna barátnőjé
nek. Ugyanilyen halvány és elnagyolt a jámbor munkás, Lajos alakja
is. A főszereplők tehát voltaképpen Sándor és Kovács.
Nyilvánvaló, hogy az író mindenekelőtt eszmeiséget akar kö
zölni, azaz szemléltetni a cselekménnyel, eszmei, politikai és
erkölcsi tanulságot nézői elé tárni, s ezért nem formálhatott

hús-vér embereket, akik öntörvényűén mozoghatnának, cseleked
hetnének a színen.
Herceg János visszaemlékezése szerint (Magyar Szó, 1980.
XI. 16.) IKSZ című folyóiratának első és utolsó, azaz egyetlen
számában kemény kritikában részesítették Somogyi Pálnak ezt a
darabját: „Somogyi nem ismeri a műfaj anyagát - írta barátom,
nevének hoc-ra latinosított szignójával. - Lírai készséggel akart
egy még csak nem is színpadszerű cselekményt bonyolítani.
Meddő vállalkozás volt.”
Nem sok vitánk lehet az IKSZ kritikusával (aki bizonyára Hock
Rudolf) akörül, hogy Somogyi darabja mint színmű gyenge, bár
inkább a vázlatosság és a sematizmus vethető szemére, mint a líraiság. Ennél talán fontosabb, hogy műfajától függetlenül az úgyneve
zett szociális irodalom vonulatába tartozik, amelyet egyebek közt a
Szervezett Munkásból és a két háború közötti Hídból ismerünk, azok
között viszont a jobbak, igényesebbek közé; ma úgy ítéljük meg,
hogy közvetlenül a második világháború után kibontakozott szocia
lista realista irodalom előzményeit jelenti. Ám a műveket nem lehet
tértől és időtől függetlenül vizsgálni, eközben emlékeztetnünk kell
„a kipirult arcú közönségre”, amely 1929-ben valamelyik (s nem is
egy) szakszervezeti otthon nézőterén lelkesen tapsolt A díjnak és
talán erőt merített belőle a harcra, esetleg okult is belőle. S még
valamit nem téveszthetünk szem elől: összehasonlítva a korszak,
tehát az első világháború utáni első évtized ismertetett színművei
vel, például „a folytonosság letéteményeseinek” langyos, semmit
mondó darabjaival, Somogyi darabjai, ha egyoldalúan és sematiku
san is, de hozzányúltak a társadalom legégetőbb problémáihoz,
problémaérzékenységről tanúskodnak, s van mondanivalójuk, hatá
rozott politikai állásfoglalásuk, üzenetük az adott proletár közön
séghez. Igaz, valamilyen kordivat (?) szerint Somogyi darabja is
Pesten játszódik, akárcsak Debreczeni tréfája (egyikük Magyaror
szágról emigrált ide, másikuk épp oda készült áttelepülni), de akkor
is több köze van az akkori Vajdasághoz, mint Borsodi Lajosék
darabjainak, noha ők itt „őshonosak”. Talán csak Rádyék tipikusan
magyar arisztokratikus világát nem tudta az író a mi tájunkon elhe
lyezni, maga a történet azonban - Annával, Terézzel, Lajossal, Ma
rival és Kováccsal - könnyen elhelyezhető a mi városaink proletár
világában. Gondoljunk csak Laták István nyomorrajzaira a Szür

ke napok című kötetéből vagy Cseh Károly „tudósításaira”, melye
ket a Szervezett Munkásban és Hídban közölt „munkáslevelező”
aláírással.
A fejezet befejezéseként még egy egyfelvonásosról kell szól
nunk, amely ugyanabban a Munkás Naptárban jelent meg, amely
ben A kenyér. A címe: Szegények, írója pedig Csató Károly „munkás
levelező”. Ha nem is tudnánk Cseh Károlynak erről az álnevéről,
maga az írás, mind tartalmát és mondanivalóját, mind a megírás
módját tekintve, különösen hangsúlyozottan didaktikus jelle
géből ítélve, Cseh Károly szerzőségét tenné szinte bizonyossá.
Emlékeztessünk arra is, hogy az adai tanító és pártvezető ismé
telten használta különböző álnevek mellett a „munkáslevelező”
megjelölést.
Akárcsak/I díjban és A kenyérben, itt is a munkásnyomorról van
szó: egy munkásasszony egyedül neveli - már mondani sem kell igen szép és erényes leányát. De az anya már megrokkant, a férje
ugyanabban a gyárban vált baleset áldozatává, amelyben most a
leány dolgozik. Minthogy az anya munkaképtelen, karjai tönkre
mentek a mosásban, a leány keresetéből élnek. De lakik náluk még
egy csupa szív öreg esernyős is, aki a háziak minden örömében és
bánatában osztozik.
Itt is gondoskodik az író arról, hogy anticipálja az idill tragédiá
ba fordulásának lehetőségét, hogy nyugtalanságban tartsa a nézőt.
„Borzasztó hely ez a gyár - mondja az öreg esernyős. - Mennyien
otthagyták már az életüket... Olyan alakja van ennek a gyárnak,
mint egy nagy kriptának.”
Egyelőre azonban az idill még folytatódni, sőt beteljesedni lát
szik. Veronka azt újságolja édesanyjának, hogy Fülöp, a gépház jól
kereső munkása megkérte a kezét. De ő, a jó, szófogadó leány az
anyja megkérdezése nélkül nem mondhatott igent. Estére azonban
eljön Fülöp, s ha édesanyja egyetért vele, akkor...
S ekkor az eszményien jó anya és leánya között ilyen szívrepesztően szentimentális párbeszéd folyik le:
Gangné: Fülöp jó ember, boldog leszel vele.
Veronka: Kijelentette, hogy téged nagyon becsül és szeret. Arra
számít, hogy a mi lakásunkat rendeznénk be. És te is velünk marad
nál. Jó emberek megférnek egymás mellett.
Gangné: Hát rám, szegény öregre is gondoltatok, nem hagytok el?

Veronka: Oh, mama, nincs az a férfi, aki miatt téged elhagyná
lak. Emlékszem még rá, mikor mosni jártál, én akkor még kicsiny
voltam, mennyiszer sírtál az ágyban, mert csak egy darab kenyeret
tudtál adni. Sűrűn hallottalak sírni. Sokszor azt mondtad, hogy már
ettél, pedig azon az estén koplaltál, mert nem tellett semmire.
Éhesen feküdtél le, reggel jókor elmentél, még én aludtam. A ke
nyér ott feküdt az asztalon érintetlenül. Dolgozni mentél, és nem
ettél, csakhogy nekem maradjon. És én most, hogy tehetetlenné tett
a munka, elhagyjalak!? Nem, soha nem hagylak el. Ha két harapás
kenyerem lesz, abból az egyiket mindig te kapod.
Hasonlóan érzelgős párbeszéd zajlik le Gangné és János, az öreg
esernyős között is, szemléltetve a munkásság makulátlan erkölcsiségét. Fülöp esti látogatására azonban már nem kerül sor, mert
János egyszer csak azt látja, hogy lángba borult Prakfeld úr
szövőgyára, „az egész tetőzet tüzet fogott már”. Rövidesen meg is
jelenik a gyár hivatalnoka, s rideg tárgyilagossággal jelenti: „Gang
Veronát és tíz másik társnőjét holtan találták a gépek mellett.
Hirtelen támadt a tűz, a nagy füst megfojtotta őket.”
Elengedhetetlenül szóba kerül itt is a kizsákmányolás, sőt a
munkásság „elégületlensége” is - mégpedig Gangné, a lánya, Ve
ronka és a nem egészen egyértelmű státusban náluk élő János bácsi,
az esernyős között. János mondja:
„A tágas kapun kiözönlő emberáradatot látja naponta, a fásult
arcú, komor tekintetű embereket. A legtöbbnek szeméből már nem
a rimánkodó panaszkodás rí ki. Minden mozdulatuk elszántságot,
elégületlenséget sejtet.”
Ekkoriban, úgy látszik, állandó és a munkásoknak szánt írások
ban megkerülhetetlen téma a szép, tiszta és erényes munkáslányok
testi kiszolgáltatottsága az uraknak és gazdagoknak, illetőleg ez
utóbbiak nyílt vagy fondorlatos igyekezete a bimbók leszakítására
és elhervasztására. Szerzőnk itt arra mutat példát, hogy „nem tisz
tességgel” milyen jólétbe lehet jutni. Mikulikné lányai például „ér
tik a dolgukat”.
„Mikulikné sovány volt, akár az ujjam - fejtegeti János. - (Mu
tatja.) Vörösre sírta a két szemét, úgy panaszkodott magának. Ma
szélesre hízott, termete olyan, mint egy többakós hordó. A hangja
nem alázatos, ijedt és félénk, mint évekkel ezelőtt. Erre már nincs

szüksége. Lányainak még a háziúr is süvegei. Minden hónapban új
ruhát varratnak, szenük, fájuk bőven van.”
A mű eszmei üzenetéről és esztétikai minőségéről, azaz vázlat
szerűségéről, az alakok elnagyoltságáról, sematikus jellegéről, a
párbeszédek forradalmi retorikájáról/! kenyér után semmi újat nem
mondhatunk. Esetleg még azt tehetjük hozzá, hogy ez a szerző is
igyekezett megvédeni szerzői jogait, mert neve alatt a következő
kikötés olvasható: „E darab előadását a Szervezett Munkás engedhe
ti meg a Vajdaság területén.”
Színművek színházak nélkül címen tekintettük át a két világháború
közötti jugoszláviai magyar drámairodalom hozzáférhető darabjait, s
összegezésként megállapíthatjuk, hogy a többször emlegetett viszony
lag gazdag termésben nem volt szerencsénk kivételesen értékes lap
pangó színműre, remekműre akadnunk, amelyet lelkesen vagy lega
lább nyugodt lélekkel ajánlhatnánk színházainknak, rendezőinknek,
esetleg jelesebb műkedvelő együtteseinknek a figyelmébe.
Úgy vélem, hogy ezen nem is csodálkozhatunk. Színház, színházi
élet nélkül, a művek előadásának szinte minden esélye nélkül, a
színpadi-színházi próbatétel, a közönséggel s természetesen a kriti
kával való szembesülés lehetősége nélkül nem is igen számíthat
tunk másra. Tudvalevő, hogy a legtöbb drámaíró Shakespeare-től
Moliére-en keresztül Katona Józsefig és Molnár Ferencig a szín
házban, a színpadon élt, ott tanulta meg, leste el a „szakma” fogása
it, a jelenet- és felvonásépítés fortélyait, a tömör dialógusok szer
kesztésmódját, a jellemábrázolás módozatait és fontosságát stb.
Mindezek az „objektív” lehetőségek híján a színműírót - tehát csak
nem valamennyi két háború közötti színműírónkat - ahhoz az író
hoz lehetne hasonlítani, aki mindenféle megjelenési, megmérettetési lehetőség nélkül egész életében az íróasztal fiókja számára ír.
Nagyon is érthető Katona József rezignált búcsúvétele a múzsáktól,
hisz tudvalevő, nem érte meg a Bánk bán színrevitelét: „Ha a madár
látja, hogy hasztalan esik fütyörészése, élelméről gondoskodik - és
elhallgat.” A mi íróink ugyan kitartóan írják darabjaikat és jelenete
iket, de ezek szükségszerűen papírízűek, s jó részükről könnyen
megállapítható, hogy a szerzőjük sem hitt a színpadra állításukban,
sőt olykor nem is azzal - az egyetlen lehetséges - céllal írta, hanem
csak a párbeszédes formát választotta, talán a változatosság kedvé
ért, mondanivalója közlésére, mert ez akkoriban divatos volt.

Ennek ellenére korántsem volt érdektelen és haszontalan a vizs
gálódás. Mindenekelőtt - főleg a tanulmányt kiegészítő bibliográfia
révén - végre először - igaz, korántsem teljes - leltár készült a
tárgyalt korszak jugoszláviai magyar drámairodalmi terméséről.
Természetes, amint a bibliográfiák általában, ez sem lehet teljes és
hiánytalan, de a kiegészítés-pótlás már könnyebb feladat. Ezenkí
vül, talán nem túlbecsülése e munkának, ha megállapítjuk: mind a
korszak jugoszláviai magyar irodalmának történetét egészében,
mind az egyes életműveket sikerült új vonásokkal gazdagítani, a
meglevő képet tovább árnyalni.
Azt is megállapíthatjuk a két háború között keletkezett és meg
jelent színművek bibliográfiájából, hogy akkor irodalmunk minden
nemzedéke, minden irányzatának képviselői kísérleteztek dráma
írással, noha műveik színpadra kerülésének szinte semmilyen esélye
nem volt. írt a már említett Borsodi Lajos mellett Milkó Izidor az
idősebbek közül, Műnk Artúr a Napló köréből, Szenteleky Kornél,
Debreczeni József és Bencz Boldizsár a Kalangya írói közül, Somo
gyi Pál és Csató (Cseh) Károly a baloldaliak közül, s történt kísérlet
a népszínmű feltámasztására és vajdaságivá formálására is (Cziráky
Imre).
A fentiek alapján leszögezhetjük, hogy térségünk színháztörté
netében a „vándorlások kora” egy teljes évszázadon át tartott 1818-tól 1918-ig. Minthogy azonban a királyi Jugoszláviában
(1918-1941) a hivatásos magyar színjátszás tilos volt, a négyéves
Horthy-éra alatt pedig ismét csak esetlegesen fordultak meg városa
inkban magyar vendégegyüttesek - nem nagy dicsőségére a magyar
színjátszásnak -, színjátszásunk előtörténete egészen 1945-ig tar
tott. Az előtörténet első százéves szakaszát (1818-1918) így jelle
mezhetjük: színházak (itteni eredeti) színművek nélkül, a másodi
kat pedig (1918-1945) így: színművek színházak nélkül, az egész
csaknem 130 éves előtörténetet pedig így: színjátszás és drámairoda
lom külön utakon.

V. SZÍNHÁZALAPÍTÁS SZABADKÁN
1945-BEN

„Szabadka - írta ifj. Szabó István rendező a szabadkai színház
alapítás 30. évfordulója alkalmából - több mint másfél évszázadon át
nyújtott otthont ide tévedt magyar, szláv és német társulatoknak, de
állandó hivatásos színházat 1945-ig nem mondhatott magáénak.”81
Tegyük hozzá, hogy ez a színházalapítás korántsem csak Szabadka
város művelődési életének nagy eseménye, hanem az egész délszláv
térség, az „avnoji” Jugoszlávia magyarsága számára is művelődéstörténeti jelentőségű. Hadd emlékeztessünk rá, hogy a népszínház
tájolásai során nemcsak Bácska és Bánát tömbmagyarságához vitte
el a magyar szót, a kultúrát, de évente ellátogatott Baranyába, vala
mint a szlavóniai és szlovéniai szórványmagyarsághoz is.
A térségünk magyarsága számára igen jelentős művelődéstörté
neti, sőt történelmi eseményhez méltó volt a színháznyitó aktus
ünnepélyessége is.
A nagy eseményt a Magyar Szó így jelentette: „Ma nyíllik meg a
vajdasági Magyar Népszínház”, majd a következőkkel zárta a beha
rangozó cikket: „Legyen ez a megnyitó az újjászületett vajdasági
magyar színművészet és a demokratikus magyar társadalom soha
nem látott nagy ünnepe!”82
Az újság másnapi, november 1-jei száma egész oldalas helyszíni
riportban számolt be a történtekről. A bevezetőben egyebek közt
ezt írta: „A megnyitó előadás több volt egyszerű színháznyitásnál,
több volt, mint az állandó Magyar Színház indulásának ünnepe.” A
riport ezután így folytatódik:
„A szuboticai magyarság természetesen zsúfolásig megtöltötte a
színházat, de megjelentek a vajdasági szlávság vezetői is, hogy hitet

tegyenek kultúráink és népeink testvérisége mellett. Megjelent az
ünnepi előadáson Jaramazovics Lajcsó, Szerbia tárca nélküli mi
nisztere, Csobánszki Szpaszoje, a vajdasági népparlament kulturális
ügyeinek vezetője, Davidovics Radivoj és Popovics Vlada, a vajda
sági Főbizottság tagjai, Sóti Pál, a vajdasági népparlament Elnöksé
gének alelnöke, Vaszilyevics Zsárko, a noviszádi Szerb Népszínház
igazgatója, Lendvai Lajcsó, a szuboticai Horvát Népszínház igazga
tója, a XVI. hadosztály vezérkarának küldöttei, a környékbeli váro
sok és falvak népbizottságainak delegátusai és a Magyar Kultúrszövetség vidéki tagjai közül Kék Zsigmond és Gál László, a Magyar
Szó szerkesztői és Gvozden András, az Ifjúság Szava szerkesztője.
A szuboticai filharmonikusok által előadott Himnusz után Da
vidovics Radivoj jelent meg a függöny előtt, és meleg, közvetlen
- ha nyelvtanilag kedvesen hibás magyar mondatokkal is - üdvözöl
te az új magyar Népszínházát és közönségét.
„Emlékezzetek Ady Endrére - mondta Davidovics Radivoj
aki évekkel ezelőtt kérdezte meg, hogy: »Ezer zsibbadt vágyból
mért nem lesz / Végül egy erős akarat? / Hiszen magyar, oláh, szláv
bánat / Mindigre egy bánat marad. / Hiszen gyalázatunk, keservünk
/ Már ezer év óta rokon. / Mért nem találkozunk süvöltve / Az
eszme-barikádokon?«
Jugoszlávia népei, szlávok és magyarok - mondta Davidovics most végre találkoztak az eszme-barikádokon. Egymás kezét fogva
együtt építik Jugoszlávia valamennyi népének szebb jövőjét és egy
más kezét többé el nem engedik. Ebben a hitben üdvözlöm az új
Magyar Népszínházát és a színház magyar közönségét.”
A Magyar Szó riportere szerint a közönség „kitörő lelkesedéssel”
fogadta a bevezetőt, a Slobodna Vojvodina pedig így ír: „Radivoje
Davidović szavait a magyar nép olyan lelkesedéssel fogadta, amilyen
ritkán tapasztalható. Az őszinte testvéri szavaktól meghatva sokak
nak könny szökött a szemébe.”83
Mindkét újságra, illetőleg az akkori időre igen jellemző, hogy az
egyetlen igazi színházi ember, író, műfordító (magyarból is fordí
tott!), Žarko Vasiljević üdvözlő szavaiból semmit nem idéznek. A
Slobodna Vojvodina azért annyit elárult, hogy miről beszélt: „Utána
(mármint R. Davidović után - J. G.) az új színházat Žarko Vasiljević író, a Vajdasági Szerb Népszínház igazgatója üdvözölte. Ő

szintén magyarul beszélt. Szólt a kultúra szerepéről és a Magyar
Népszínház nagy jelentőségéről.”
A Magyar Szó azzal folytatja beszámolóját, hogy Žarko Vasiljevié után „Laták István, a Magyar Népszínház vezetője néhány
szerb szóval üdvözölte a vendégeket, a közönséget és a magyar
színházi kultúra fiatal munkásait. Felolvasta ezután a Horvát Nép
színház üdvözlő táviratát, majd a közönség viharos tapsa közben a
Tito marsallhoz intézett következő szövegű táviratot...”
Befejezésül a Magyar Szó még arról is beszámol, hogy a „bemu
tató est sikerét meleg baráti hangulatban ünnepelték a vendégek és
a Népszínház tagjai. A vacsora folyamán Csobánszki Szpaszoje és
Lendvai Lajcsó magyar nyelven köszöntötték fel a magyar kultúrmunkásokat. Kék Zsigmond és Lévay Endre szavai után pedig La
ták István, a Népszínház igazgatója köszönte meg a Főbizottság,
különösen pedig Csobánszki Szpaszoje és a szerb és horvát színhá
zak testvéri támogatását. Szerb és magyar népdalok hangjai mellett
a késői órákig együtt maradt az ünneplő társaság.”
Ennyi idő elmúltával és dokumentumok hiányában nem könnyű
magyarázatot találni erre a megkülönböztetett figyelemre, melyet
az új hatalom a magyar színház megalapításának szentelt, arra a
látványos gesztusra, melyet ez a hatalom a magyarság felé tett. Csak
találgatni lehet, hogy ez az egész nagyszabású rendezvény egy radi
kális politikai fordulat demonstrálása volt, amely sűrű fátylat kívánt
borítani a háború alatt és a háború végén történt sajnálatos esemé
nyekre, felmutatva a békés együttélés távlatait. Láttuk, milyen lét
számban s milyen szinten képviseltette magát a tartományi hatalom
a magyar színház megnyitásán, s ez annál szembetűnőbb, ha össze
vetjük azzal, hogy az egy nappal előbb megnyílt Horvát Népszínház
megnyitó ünnepségét csak egyetlen tartományi tisztségviselő, a kü
lönben is szabadkai Grgo Skenderovié tartományi művelődési
előadó tisztelte meg jelenlétével.
*
A vajdasági Magyar Népszínház nyitó darabja Balázs Béla Bo
szorkánytánc című színműve volt. Hogy miért esett a választás erre a
darabra, arra igen egyszerű a válasz: „Moszkvában, magyar író írta...
a jugoszláv hegyek hőseiről. Már csak ezért is nagy jelentőségű a
szuboticai bemutató, már csak ezért is fegyver és dokumentum a

népek testvérisége érdekében” - írta a Magyar Szó november 1-jei
számában.
A név igazán nagy, a darab viszont... Erre még visszatérünk.
Balázs Béla a nagy Nyugat (a magyar irodalmat a századfordulón
megújító mozgalom és írónemzedék, illetőleg folyóirat neve, mely
nek nagyjai Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi
Dezső, Karinthy Frigyes...) törzsgárdájához tartozik, versei a Nyu
gat (folyóirat) elődjében, a két ífo/nű/j-antológiában jelentek meg
(1908,1909), néhány versét Bartók Béla zenésítette meg, sőt ő írta
a Kékszakállú herceg vára című Bartók-opera szövegkönyvét. „Lel
kesen üdvözölte az 1918-as októberi forradalmat, majd a Tanácsköztársaságot. Tagja volt az írói direktóriumnak, a Közoktatási
Népbiztosság irodalmi osztályának vezetője, a színházügyek irányí
tója.” A magyar proletárforradalom bukása után Bécsbe emigrált,
majd Berlinbe költözött, aztán pedig „az előretörő hitlerizmus fe
nyegetése elől a Szovjetunióba ment...”84
Mit is tudhatott a filmesztéta és költő Balázs Béla - Moszkvá
ban! - a jugoszláv partizánharcokról? Amit a szovjet újságokból,
rádióból és egyéb propagandaanyagból megtudhatott. Mit is? Pél
dául azt, hogy voltak ellenállók, olasz és német megszállók (olasz
városparancsnok, a német vezérkar kémje, hazaáruló usztasa pol
gármester, magyar báró mint összekötő tiszt - Szerbiában?!) stb.
Egyszóval, minden a sablon szerint. Különben Balázs Béla éppen
nem tartozik a sikeres színpadi szerzők közé. A magyar irodalom
története szerint „idehaza bemutatott három darabja (Mozart, Bo
szorkánytánc, Lulu és Béla) csak mérsékelt sikert aratott; Cinka
Panna című drámája, amelyhez Kodály Zoltán írt zenét, ugyancsak
(!) megbukott”. Valójában tehát a Boszorkánytánc is megbukott.
Ennyi talán elég is a nyitó darabról, azaz a darabválasztásról, ami
nek kizárólag aktuálpolitikai indítékai voltak. A darab valójában
Szabadkán is megbukott: a három előadást csak 200-an látták.
*
Az 1945. október 29-ei nyitóelőadással kapcsolatban, az említet
teken kívül még két személyiségről kell szólni, akik a vajdasági
Magyar Népszínház és a vajdasági-jugoszláviai magyar színjátszás
további történetében, fejlődésében jelentős szerepet fognak játsza
ni, s nevüket nagybetűvel írták be színháztörténetünkbe.

Az egyik Pataki László, a nyitódarab rendezője és főszereplője.
Ő az idézett beszámoló szerint „A Magyar Népszínház nagy megle
petése... Még azok is, akik sokat vártunk tőle, nem hittük, hogy már
az első előadáson ennyire fegyelmezett, tudatos színész lesz, ennyire
otthonosan mozog a színpadon és ennyire beleéli magát szerepé
be... Hangja, megjelenése, kitűnő magyar beszéde a Magyar Színház
legnagyobb erősségévé, a jövő nagy ígéretévé teszi”. S az ígéret
csakugyan beteljesedett. Színészi díjat kapott a Sterija Játékokon
Tóth Ferenc/ófc című drámájában nyújtott alakításáért, a Vajdasági
Hivatásos Színházak Fesztiválján hatszor díjazták színészi teljesít
ményét, s odaítélték neki a Színművészek Szerbiai Szövetségének
díját is. Tehát valóban a jugoszláviai magyar színjátszás „legna
gyobb erősségévé” lett. Az 1974-ben alapított újvidéki Művészeti
Akadémia alapító tagja, első magyar professzoraként („színészmes
terséget” tanított) több magyar színész nemzedéket nevelt és indí
tott el a pályán a siker felé. 80. születésnapján Szabadka város
díszpolgárává avatta.
A másik Laták István alapító igazgató. Hogyan s miért került
vajon az alakuló színház élére egy lírai költő, novellista?
Ennyi idő után s ugyancsak dokumentumok híján ezúttal is csak
találgatásokba bocsátkozhatunk s feltételezésre alapozhatunk. A
munkásköltő Laták István, a két világháború közti és a második
háború alatti illegális kommunista mozgalom szimpatizánsa, a
kommunista irányítás alatt álló Híd folyóirat társszerkesztője volt.
Eredetileg négy polgárit végzett, „civilben” „gyalogborbély” (háza
ló) volt, a háború alatt városházi tisztviselő Szabadkán. (Zsidó fe
leségét és félzsidó fiát sikerült megóvnia az üldöztetéstől.) Közben,
ugyancsak a háború alatt magánúton elvégezte a gimnáziumot, s
1944-ben leérettségizett. 1945 márciusában leszólítják Újvidékre a
Szabad Vajdaság (a későbbi Magyar Sző) szerkesztőségébe, de már
szeptemberben visszavezénylik Szabadkára, hogy megszervezze és
beindítsa a magyar színjátszást.
De vajon miért épp őt? Abból a baloldali magyar értelmiségi
írói körből, amelynek legmarkánsabb és legnagyobb európai kultú
rájú személyisége Kék Zsigmond (volt kálvinista lelkész), a Szabad
Vajdaság alapító főszerkesztője, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség eszmei irányítója volt, mellette pedig ott volt Gál László költő,
dr. Steinfeld Sándor közíró és műfordító, Lévay Endre és Majtényi

Mihály író - nos, ebből a körből Laták István volt az, aki már a két
háború közti Hídban rendszeresen írt filmkritikákat és színibírála
tokat. Bevezetőben idéztük lesújtó ítéletét a műkedvelő színjátszók
silány repertoárjáról, de hozzá kell tenni, hogy ő nem csak bírált és
elmarasztalt, hanem pozitív programot is megfogalmazott. Miután
kikel az ellen, hogy a műkedvelő színpadokon „majdnem kivétel
nélkül a pesti irodalmi piac söpredéke vagy helyi önképzőköri nagy
ságok idétlen próbálkozásai szerepelnek műsoron”, ezt is hozzáte
szi: „Értékes magyar színművek, tragédiák nem jutnak szóhoz. Ti
borc nem sírhatja el itt bánatát, ahol annyi a Tiborcunk! Hol van
nak Csokonai, Kisfaludy, Katona a régiek közül, az újabbakból
Barta Lajos, Bródy Sándor stb. Hol a múlt század jó népszínművei s
az igazán jó vígjátékok? Minden nagy nemzet géniuszainak gyönyö
rű alkotásai?” Beszámolt a Hídban (1937-ben) a Duna Bánsági
Színház szabadkai vendégjátékáról is, és miután méltatta M. Krleža
Glembayok, M. Gorkij Éjjeli menedékhely, A. Strindberg A z apa
című drámájának előadását, szinte felkiált: „Ha ezt láthatná a vojvodinai közönség magyarul!” Azt a gondolatot is kifejtette még
akkor, a 30-as években, hogy a vajdasági magyar színjátszásnak a
híd szerepét kellene betöltenie a jugoszláv-magyar színházi kapcso
latok fejlesztésében. „A jugoszláv színpadokhoz való közelségünk
miatt nekünk kellene ellátnunk a magyar színpadokat nagy értékű
jugoszláv színdarabokkal, íróink pedig jobban tennék, ha inkább
Đ. Stankovié, B. Nušić és Krleža világirodalmi értékű darabjait for
dítanák, minthogy rossz egyfelvonásosokat, novellákat, verseket ír
nak, hisz fordítói munkájukkal felfrissítenék a magyar színpadokon
a kultúrértékek kicserélésének lanyha munkáját is.”
Volt Laták Istvánnak még egy olyan koncepciója a vajdasági
magyar színjátszás szervezeti felépítéséről és küldetéséről, amely
nek alapján alkalmasnak, sőt elhivatottnak bizonyult annak idején
egy magyar népszínház jellegű intézmény megalapítására és vezeté
sére. Még szintén 1939-ben - hivatásos magyar színjátszás hiányá
ban, a létrehozására érvényben levő tilalom közepette - a követ
kező programot fogalmazta meg: „Létre kell hozni egy tervszerűen
dolgozó magyar műkedvelő vándorszínházat, a néphez közel álló
programmal, amely művészi célkitűzését a lehető legegyszerűbb
eszközökkel igyekszik elérni... E színház feladata lesz a vidéki mű
kedvelés szakmai, művészi színvonalának emelése is, mert szereplé

se nem merül ki csupán egy-egy előadás megtartásában, hanem
mivel a játékba bevonja a legtehetségesebb helyi műkedvelőket is,
megismerteti velük a rendezés, de főleg a színészi játék mesterség
beli titkait is.”
Aki csak valamennyire is ismeri a vajdasági Magyar Népszínház
történetét, tudja, hogy ezek a célkitűzések az 1945 utáni négy-négy
és fél évtized során lényegében valóra váltak. A szabadkai Magyar
Népszínház színpadán „elsírhatta bánatát” Tiborc (Katona József:
Bánk bán), megszólalhatott Vörösmarty Mihály (Csongor és Tünde)
és Madách Imre (Az ember tragédiája), de Bródy Sándor, Barta
Lajos, Molnár Ferenc és Örkény István is; színre kerültek M. Krleža
(Glembayok, Léda), B. Nušić darabjai és J. Sterija Popovié vígjáté
kai, M. Držić, I. Cankar, Strindberg, Shakespeare és a világ drámairodalmának más nagyjai. Ugyanakkor „tájolt” is a Népszínház. El
jutott nemcsak Bácska és Bánát sok falujába, városába, de a bara
nyai Vörösmartra, Pélmonostorra, a szlovéniai Alsólendvára is stb.
Hogy mindebből mennyit váltott valóra maga Laták István s
mennyit a munkatársai és utódai a színház élén, az aligha fontos.
Kétségtelen azonban, hogy az alapító igazgató még 1939-ben kifej
tett eszméje, elképzelése életképesnek bizonyult, s realizálása nem
csak a magyar színművészetet népszerűsítette, a műkedvelő színját
szás színvonalát emelte, de fontos szerepet játszott az egész itt élő
magyarság művelődési életében.
*
1945. október 29-e óta tehát volt a vajdasági, jugoszláviai ma
gyarságnak saját színháza előbb csak Szabadkán, később egy évtize
dig Topolyán, rövid ideig Zrenjaninban, még rövidebb ideig Zomborban s van 1973 óta Újvidéken. Volt drámai-színi együttese az
Újvidéki Rádiónak is, amely több nyilvános előadást is tartott, oly
kor még vidékre is eljutott.
Vaskos monográfiában lehetne - és kellene! - feldolgozni a
jugoszláviai magyar színjátszás csaknem fél évszázados történetét.
Ezúttal azonban meg kell elégednünk néhány sokatmondó szám
adat ismertetésével, hogy érzékeltessük, mit jelentett mindez a
térség kulturális életében, a színházi közönség toborzásában, íz
lésének fejlesztésében, a kisebbségi magyarság identitástudatá
nak ápolásában.

Ifj. Szabó Istvánnak, a szabadkai Magyar Népszínház egykori
igazgatójának adatai szerint az 1975-ig terjedő három évtized során
a színház 6669 előadást tartott, ebből 3209 volt vendégjáték. A
megváltott belépőjegyek száma 2173 317, ami a háromszáz-egynéhány
ezer jugoszláviai magyarra átszámítva azt jelenti, hogy minden la
kos - ideértve az aggastyánokat és csecsemőket is - a tárgyalt évtize
dek során hatszor volt színházban!
*

Az előbbiekben a térségünk színjátszásának csaknem másfél
százados előtörténetét két szakaszra osztottuk: az első száz évben
volt színjátszás itteni drámai termés nélkül, a következő fél évszá
zadban meg volt drámatermés színház nélkül. 1945-től végre egy
idejűleg volt színjátszás és drámai termés is. A színház, olykor más
intézményekkel együtt több színműpályázatot hirdetett, de már ma
ga az a tény, hogy egy drámának volt esélye „oltárra jutni”, nagyban
serkentette a drámaírókat. Beszédes bizonysága ennek, hogy az
itteni magyar színházak (a szabadkai, a topolyai és az újvidéki) 1945
és 1993 között 28 jugoszláviai magyar író 64 színművét vitte színre,
azaz 64 hazai ősbemutatót tartott, átlagosan évente egynél többet!
S legalább ilyen fontos, hogy ezalatt Kvazimodo Braun István, Deák
Ferenc, Gobby Fehér Gyula, Varga Zoltán, Végei László s még
néhányan drámaíróvá értek. S ugyancsak a tárgyalt időszakban szín
házaink itteni magyar írók színművével négy alkalommal jutottak el
a Sterija Játékokra, hogy országos szinten is megmérettessenek.
Deák Ferenc Áfonyák című darabja díjat is nyert.

VI. SZÍNJÁTSZÁS ÉS DRÁMAIRODALOM
A POLITIKAI AGITÁCIÓ
ÉS A SZÓRAKOZTATÁS SZOLGÁLATÁBAN
(1945-1953)

Amint egy korábbi tanulmányban kimutattam, a mai Jugoszlá
via területén, azaz a Vajdaságban élő magyarságnak a szabadkai
vajdasági Magyar Népszínház megalapításáig (1945 október) nem
volt saját színháza. A hivatásos magyar színjátszás ugyan egy egész
évszázadon át (1816-1918) lényegében folyamatos volt, de ez kizá
rólag vándortársulatok hosszabb-rövidebb vendégszereplésében
merült ki. Ezért nem lehetett ösztönző hatása az itteni drámai
alkotómunkára. Igaz, Garay Béla szerint Szabadkán korábban is
minden színházi évadra jutott egy-egy helyi szerző, de ezek ma már
csupán színház- és drámatörténeti adatok.
A Magyar Népszínház megalapítása ezen a téren döntő fordula
tot eredményezett. Először is hazai erőkből, műkedvelők és félhiva
tásosok soraiból színészgárdát toboroztak, gyakorlott és tapasztalt
színészek közül rendezőket; később már képzés útján gondoskod
tak az utánpótlásról. A színház profilját, jugoszláviai magyar jellegét
hazai szerzők ösztönzésével igyekeztek kiformálni, intézményesen
(pályázatok útján) fejlesztve a jugoszláviai magyar drámairodaimat.
Mielőtt drámairodalmunk kialakulásának ezt az első, a hábo
rút közvetlenül követő szakaszát ismertetnénk, vessünk egy pil
lantást a Magyar Népszínház repertoárjának egészére a jelzett
időszakban, hogy lássuk, milyen drámai szövegkörnyezetben ke
rültek színre a jugoszláviai magyar írók első színpadi alkotásai
1945 után.
Milutin Kariáik teatrológus adatai szerint a szabadkai Magyar
Népszínház az 1945/46 és 1952/53 közötti hét évadban összesen 70
premiert tartott. A repertoárban túlsúlyban van az egyetemes ma

gyár drámairodalom (25 cím) és a világ drámairodalma (23 cím);
ezután a jugoszláv szerzők következnek (11 cím), majd a kor politi
kai követelményeinek megfelelően a szovjet szerzők (7 cím) s végül
a jugoszláviai magyarok (6 cím).85
A repertoár tüzetes vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a
színház műsorpolitikája meglehetősen átgondolt, céltudatos volt, s
kettős célt tűzött a színház elé: igényesen szórakoztasson, becsalo
gatva ezzel a közönséget a színházba (ezt szolgálta a magyar, rész
ben a jugoszláv és a világ drámairodalma), másrészt aktuálpolitikai
agitációt fejtsen ki (ezt részben a jugoszláv, teljes mértékben a
szovjet és a jugoszláviai magyar szerzők műveinek kellett szolgálni
uk). A világ drámaírói közül Shakespeare és Moliére mellett itt
találjuk Goldonit, Ibsent, Strindberget és Pristleyt, a magyar
szerzők közül Szigligetit, Csepreghyt, Brődy Sándort, de Móricz
Zsigmondot, Háy Gyulát, Zilahy Lajost, és Balázs Bélát is, az ope
rettszerzők közül pedig Kálmán Imrét, Jacobit és Szirmai Albertet.
A szovjet írók közül viszont az egyetlen Gorkij mellett csak kortár
sak vannak jelen: Szimonov, Katajev, Rahmanov, Leonov, a jugoszlávok közül pedig Nušić és Sterija mellett Drago Gervais és Milán
Begovié.
A tárgyalt hét színházi évad repertoárjáról még el kell mondani,
hogy amint a magyar drámairodalom nagy klasszikusainak (Katona,
Madách) műsorra tűzésére ekkor még nem vállalkozott a színház,
úgy Shakespeare-től is csak vígjáték előadására vállalkozott, s a
szerb írók közül is a vígjátékírókat részesítette előnyben. Ha erre
magyarázatot keresünk, akkor a népszínház szükségszerű mindenességre törekvése mellett szem előtt kell tartanunk a színház vaj
dasági jellegét is. Ismeretes ugyanis, hogy a szabadkai Magyar Nép
színház megalapítása után - talán az igazgató-dramaturg Laták Ist
ván már korábban, a két világháború között kifejtett elképzelése
szerint - vajdaságivá vált, tehát a színházművészetet Vajdaság egész
területén terjesztette (később Horvátország és Szlovénia magyar
lakta vidékein is). Műsorpolitikájának kialakítása során tehát ezt a
szempontot is figyelembe kellett vennie.

„A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KULTÚRÉLETÉNEK
KETTŐS ÜNNEPE”
(Weigand József színművei)
Weigand József Kéz a kézben című színművének bemutatója
kapcsán Sulhóf József így fogalmazott: „ez egy vajdasági magyar író
első egész estét betöltő színdarabja, mely előadásra kerül.” (Aláhúzta:
J. G.) Valóban, három évvel korábban, 1946-ban (ápr. 13.) másik
két egyfelvonásossal egy műsorban már előadták Gál László két
egyfelvonásosát (jelenetét?): Jönnek a telepesek; Rozi néni írni tanul.
Az előadás összefoglaló címe Árnyék és fény, drámai játékok volt.
Drámai művekként Gál darabjai aligha vehetők figyelembe, de a
színház kritériumának, a hazai szerzővel szembeni elvárásának
szemléltetésére kiválóan alkalmasak. A Jönnek a telepesek tárgya az
1946-ban idetelepülök várása. Egy magyar család kitakarítja a (bi
zonyára a svábok kitelepítése után üresen álló) házat, az asszony
ételt főz számukra, a kisfiú pedig a csúzliját akarja odaajándékozni
a jövevény kisfiúnak. Minderről azonban csak beszélgetnek a színpa
don a reakciós szomszédasszonnyal, aki civilizálatlanoknak véli a
jöttmenteket. Ez ad alkalmat a fogadásra készülőknek arra, hogy
felmondják az aktuális, naprakész politikai leckét: azok a mi sza
badságunkért is harcoltak stb. Tehát egy napilap vezércikkének,
jobbik esetben belpolitikai tárcájának a párbeszédes változatával
van dolgunk.
A másik jelenetben (Rozi néni írni tanul) csupán arról van szó,
hogy Rozi néni végre levelet kap katonafiától, de nem tudja elolvas
ni sem ő, sem a szomszédasszonya, de még az Amerikát megjárt
András bácsi sem! Ő pedig naponta kölcsönöz újságot, s csak most
derül ki írástudatlansága. Ebben a pillanatban toppan be a taní
tónő, aki különben éppen az analfabéta-tanfolyamot szervezi. Elol
vassa a propagandaszólamoktól hemzsegő katonalevelet, s termé
szetesen mindhárom öreget beszervezi a tanfolyamra.
Gál László e két szövege Weigand József hasonló hangvételű
szövegével együtt - Építjük a jobb jövőt - nyomtatásban is megjelent
a Színpadunk 3. füzeteként még 1946-ban. Nem kétséges, hogy a
Népművelődési Kiskönyvtár füzeteit elsősorban a műkedvelő
együtteseknek szánták. Szem előtt tartották ezt a szerzők is. Gál
László például a Rozi néni írni tanul című jelenetének rendezői

utasításában ezt írja: „Olyan tájszólással beszéljenek a színészek,
ahogy a faluban szokásos.”
*

Az alapítása utáni negyedik évadban, 1949. április 29-én tartotta
első ősbemutatóját a szabadkai Magyar Népszínház. Sulhóf József
ebből az alkalomból „A vajdasági magyarság kultúréletének kettős
ünnepé”-ről ír, mivel az első ősbemutatón egyúttal „új vajdasági írót” is
avattak, hisz Weigand József „nem hivatásos író”. Weigand József, a
Dél-Amerikát megjárt néptanító ekkor a Népszínház igazgatója.
A háromfelvonásos színjáték cselekménye „Történik a felszaba
dulás után három évvel egy felső-bácskai, gyárral is bíró nagy
községben”, valójában tehát a jelenben játszódik s arról szól.
A Pristinából ide helyezett Gyurics Pétert a Bakos családhoz
szállásolják be, anélkül természetesen, hogy ehhez a család hozzájá
rulását kérnék. Általános gyakorlat volt ez a háború utáni években.
Gyurics Péter a megalakítandó szövetkezet (termelő parasztszövet
kezetről van szó) titkára, s az a politikai feladata, hogy a földműve
seket, parasztgazdákat beterelje ebbe az egy akolba. Péterről azon
ban kiderül, hogy tud magyarul, hisz innen került Pristinába a hábo
rú alatt, miután az apját egy feljelentés alapján kivégezték. Hogy
miért, arra nem veszteget szót az író. Elég annyi, hogy szerb volt, s a
kivégzés a háború alatt történt.
A szereplők a napi politikai agitációban kialakult képletbe il
leszkednek. Vannak pozitív hősök, megnyerhető és megnyerendő
ingadozók, s vannak megrögzött reakciósok, azaz ellenségek.
A legpozitívabb figura természetesen a főszereplő Gyurics Pé
ter. Kiderül, hogy igen tapintatos, finom ember, tud viselkedni, s
egyhamar elnyeri Bakosnénak, az egykori banktisztviselő özvegyé
nek, főleg pedig leányának, Máriának a rokonszenvét. Pozitív hős
még Terka és Verka, a két gyári munkáslány. Azért játszódik tehát
a cselekmény „gyárral is bíró nagyközségben”, hogy az író megmutat
hassa, mennyivel öntudatosabbak politikailag a munkások, mint a
parasztok.
Bakos Mária gyári tisztviselőnő, akárcsak a gyári munkáslányok,
lelkes élharcosa a változásoknak, a nőszervezet aktivistája, analfabéta-tanfolyamot szervez stb. A bátyja, Tibor azonban inkább az
ellenséggel tart. Dorogi Márton nagygazda Laci fiával barátkozik.

Dorogiék, akiknek 300 holdjukból csak 30-at hagyott meg a földre
form, a reakció fő zászlóvivői. A birtokos Dorogi, a falu papjával
együttműködve, eredményesen agitál a kollektivizálás ellen. Laci
„csőnadrágban jár, ondoláltatja a haját, az úgynevezett frájer típusa”!
Tibor annyira a hatása alatt van, hogy kémkedésre is vállalkozik, de
Gyurics rajtakapja, hogy iratai között kutat, leleplezi, s Tibor ijedtében
elmegy munkaakcióra, autóutat építeni - három váltásra!
Igaz, csak mellékszereplőkként, de előfordulnak a darabban pa
rasztok is. Bocsó János és a felesége írástudatlanok, s Mária tanítja
meg őket a betűvetésre. Bocsó azonban ellenzi, hogy a felesége is
tanuljon, mert majd okosabb lesz nála. Ezért egymás előtt titkolva
tanulnak. Kétségtelen, hogy a szerző pozitív hősöknek szánta őket,
ám számos göregáboros vonással ruházta fel őket, kétségkívül a
közönség megnevettetése céljából.
Hogy az író képzelte falusi társadalom képe teljes legyen, szere
peltet egy újgazdát is, aki Bocsóékkal együtt ébred öntudatra, s lép
be a szövetkezetbe. Pöce Gábor viszont a falusi lump elemet képvi
seli. A háború alatt a Nyilas Párt tagja volt, majd amnesztiában
részesült, s most Dorogiék védence, egyúttal szócsöve is.
A szövetkezet sikeres megalapítása, az ingadozók öntudatra éb
redése, a reakció leleplezése és veresége azonban szerzőnk szerint
még nem elegendő a teljesen megnyugtató végkifejlethez. A záróje
lenetben megjelenik a „vándor”, aki nem más, mint Gyurics Péter
apja. Ugyanis nem végezték ki, csak megrokkant az egyik lábára.
Miután a fiával egymásra találnak, Péter elővezeti menyasszonyát,
Bakos Máriát az anyjával együtt. Ez a jelenet ad alkalmat a másik
aktuális politikai tézis, a testvériség-egység kifejtésére. A „vándor”
szájába a következő szónoklatot adja:
(Máriához) „Ide a keblemre, lányom, te is! Ismertem apádat, jó
ember volt. Sohasem ártott nekem. Nem gyűlölte a fajtámat sem,
mint ahogy én sem gyűlölök senkit a szenvedéseimért közületek.
(Dorogi felé:) Csak az ilyen bitangokat! És a gyerekeitek vére, ha
elkeveredik, legyen jó jelképe a közöttünk fejlődő igazi testvériség
nek, jelképe az épülő emberibb világnak!”
A Kéz a kézben, mint láthattuk, napi aktualitású politikai tézisek
és szólamok dramatizált változata. A Magyar Népszínház mégis
lelkesen vállalta előadását, s a rendelkezésére álló legjobb erőit
vonultatta fel, élükön Pataki László rendezővel. Nemcsak azért volt
ez, mert az igazgató művéről volt szó, hanem azért, mert a mű

velődéspolitikai elvárásoknak mindenben megfelelt. Ezt tanúsítják
a darab ősbemutatójával foglalkozó kritikák is.
Sulhóf József szerint például „Azt hozta, amivel eddig a vajdasá
gi magyar irodalom adós maradt. Mai életünk, mai valóságunk,
vajdasági fejlődésünk kérdéseit vitte színpadra. Avatott kézzel,
meglehetősen jó színpadismerettel, a drámai elemek megfelelő ki
aknázásával szólaltatta meg a haladás harcosait és a fékező, vissza
felé húzó erők zászlóvivőit. S ezzel nemcsak kultúréletünket gazda
gította, nemcsak irodalmunk eddig néma ágában pótolt mulasztáso
kat, hanem egyben a nézőközönség legnagyobb nyilvánossága,
ítélőszéke elé vitte mai fejlődési szakaszunk egyik legidőszerűbb,
legégetőbb kérdését. A falu átalakulásának nagy problémáját.”
Bíráló észrevételeit igen óvatosan és tapintatosan fogalmazza
meg. A legfőbb kifogása, hogy „néhol szavai nem irodalmi nyelven
tolmácsolják a harcos jelszavakat, hanem magukat a jelszavakat
ismétlik szinte plakátszerűen”. Külön kifogásolja az idősebb Gyurics (a „vándor”) megjelenését a darab végén, mert az szerinte „egy
szerűen új, sehonnan nem jövő, az addigi cselekménnyel semmiféle
összefüggésben nem álló” alak. Ebből vonja le azt a következtetést,
hogy „Weigand József még küszködik a megoldásokkal. Amellett a
kettős síkon mozgó cselekményben is a könnyebb megoldást válasz
totta. A cselekmény annyiban mozog kettős síkon, hogy a színpadon
magán népszínműszerű, mai bonyodalmakkal átszőtt, a mai életet
visszatükröző szerelmi játék játszódik le. A kulisszák mögött, szo
rosan a cselekménybe szőve pedig, anélkül, hogy egy pillanatra is
megjelenne a színpadon és egybeolvadna a néző előtt bonyolódó
cselekménnyel, folyik a harc a falu szocialista átalakításáért.” A
kritikus azt is hangsúlyozza, hogy „A darab tetszett, a közönség
szeretettel, szívesen fogadta, s bőséges tapsa, elismerésének ez a
kifejezése azt mutatta, hogy az új író és az új darab egyaránt be
férkőzött a közönség szeretetébe és megbecsülésébe”.86
Laták István, a színház dramaturgja, „előzetesében” azt is el
mondja, hogy a Kéz a kézben voltaképpen a Híd pályázatára készült,
s el is vitte az első díjat. A darab értékét a következőkben látja: „A
darab világa a mi világunk. Szinte úgy érezzük, hogy már mi is
találkoztunk ezekkel az emberekkel, egy kicsit mintha volna ben
nük egy és más belőlünk is, de mindenképpen nagyon közel van
hozzánk ebben a darabban minden szó és minden gesztus, minden
tekintet.”

Laták István azért is üdvözli az első ősbemutatót, mert áttörés
nek tekinti s ösztönzésnek az itteni magyar írók számára. A Nép
színház ugyan „ma már komoly szerepet tölt be” a jugoszláviai
magyar színjátszás fejlesztésében, írja, „de irodalmi életünkre jó
ideig nem volt olyan hatással, hogy íróinkat színmű írására bírván,
eredeti színdarabokkal is gazdagította volna műsorát”. Szól Laták
arról a szerepről is, amelyet a Népszínház a realista színjátszás
terjesztésében vállalt magára. Egyúttal bejelenti, hogy egyrészt
ezért, másrészt pedig hogy „mindenhova elvigye a magyar sző útján
korunk problémáit”, a Népszínház Weigand József e darabjával,
valamint Jože Horvat Csak a vak nem látja színművével „indul
bácskai és bánáti vidéki vendégszereplései kőrútjára”.87
(S) szignóval a 7 Napban is megjelent egy kritika a Kéz a kézben
bemutatója alkalmából. Igen valószínű, hogy ez is Sulhóf József
tollából származik, hisz szinte szó szerint ismétlődik benne a kifo
gás a darab már említett kétsíkúsága miatt s a kezdő és gyakorlatlan
szerző mentegetése. A fenti kifogásokat azonban itt valamivel ke
ményebben fogalmazza meg a kritikus. íme: „A két cselekmény
azonban csak párhuzamosan bontakozik ki, maga a szövetkezeti
harc nem jut be a nyílt színre. Ha a szerző ezt a két cselekményt
szorosabban egybefűzi, sok fonák helyzetet elkerülhetett volna.” A
kritika végül némi vállveregető biztatással zárul: „...ha Weigand
József megszerzi a nagyobb színpadi gyakorlatot, még szervesebbé
tudja fűzni cselekményét.”
Mit is lehetne az idézett kritikai megjegyzésekhez hozzátenni?
Természetesen nem az a darab legfőbb fogyatékossága, hogy a
szerző nem tudta „a harcos jelszavakat irodalmi nyelven tolmácsol
ni”, hanem éppen az, hogy politikai jelszavakat igyekezett dramati
zálni, s nem emberi sorsokat, drámai konfliktusokat színre vinni. A
valóságban pedig igen sok drámai, sőt tragikus konfliktust váltott ki
„a falu szocialista átalakítása”, azaz kuláktalanítása (Sztálintól köl
csönzött egykorú politikai szakzsargon!). Csak a kor uralkodó, il
letőleg megkövetelt kritikai szemlélete terelhette el a kritikusok
figyelmét az alakok sematikus ábrázolásáról, arról, hogy személyi
ségük nincs is, csak jelszavakat, plakátszövegeket, politikai szóla
mokat szajkóznak, hisz maguk is a plakátról léptek a színpadra.
*

A Kéz a kézben bemutatója még „csak” kettős ünnepe volt a jugo
szláviai magyar színjátszásnak, Weigand következő darabja, az Ördög
űzők bemutatója viszont már hármas:„A köztársaság napján vajdasági
magyar szerző új darabjának bemutatásával ünnepelte meg fennállásá
nak ötödik évfordulójába Magyar Népszínház (Sulhóf József). Mivel
hogy „történik 1949-ben egy vajdasági magyar faluban”, természetesen
ennek is a falu szocialista átalakítása a tárgya. Nem a bajusztépés, a
minden reális mértéket meghaladó beszolgáltatási kötelezettség. De
hogyis, minden idillikus körülmények között történik itt, vagy Herceg
János találó megfogalmazásában „Kerekes Mihály öreg napszámos
dalolva és pityőkázva betáncolt a szövetkezetbe”.
A szövetkezet szervezője e darabban Pető András (a felesége
kulák származású!) és a fia, Imre, aki a Petőfi brigád harcosaként
részt vett a bolmáni ütközetben. Miközben egy sebesült leányt,
Ilonkát igyekezett kimenteni a tűzvonalból, maga is megsebesült,
eszméletét vesztette, s úgy tudta, hogy harcostársa elesett. Ilonka
szintén úgy tudta, hogy Imre elesett. De mindketten életben marad
tak, s hogy a happy end maradéktalan legyen, még egymásra is
találnak. Weigand tehát itt ugyanazt a dramaturgiai fogást alkal
mazza, mint előbbi darabjában, amelyben a holtnak hitt Gyurics
Péter apja került elő a záró jelenetben.
Pető Imre azonban betegen tért haza a háborúból: időről időre
epilepsziás rohamokat kap, s ilyenkor magányba vonul, hogy baját
eltitkolja környezete előtt. (Megjegyzendő, hogy az ilyen rohamok
a háború utáni időkben valóságos háborús „partizánbetegségnek”
számítottak, hisz gyakran lehetett látni utcán, vonaton, futballmecscsen, hogy egy fiatalember hanyatt vágódik, görcsösen vonaglik, majd
magához térve, holtfáradtnak látszik.) Imre e betegsége miatt utasítja
el a szomszédlány, Panni közeledését, azzal a magyarázattal, hogy az ő
szerelme nincs az élők sorában, mást pedig nem tudna szeretni.
Ilonka természetesen előkerül, s (micsoda véletlen!) éppen abba
a faluba kerül állomásfőnöknek, ahol Imre a szövetkezeti titkár és a
művelődési élet irányítója. Ilonka ideérkezésekor azonban éppen
tanfolyamon van a városban, ezért Ilonka vállalja magára az aratás
utáni műsoros est szervezését. Őrá éppúgy érvényes, mint Imrére,
hogy aki jó antifasiszta, bátor harcos, az a legokosabb, a legráter
mettebb a művelődési élet irányítására is. így magától értődő, hogy
Ilonkát és Imrét az Isten is egymásnak teremtette, és a darab nagy
jelenete kettejük találkozása lesz.

Imre éppen a műsoros estre hazaérkezik, s amikor Ilonka a
bolmáni csatáról szóló „versét” szavalja, epilepsziás rohamot kap.
Ilonka azonban nemcsak bátor harcos, jó állomásfőnök és műsor
rendező, hanem kiváló pszichiáter is. Ismeri a legény betegségét és
gyógymódját is: ki kell beszélni a múltat, meggyőzni róla Imrét,
hogy mindketten életben maradtak, s ezután már csak az örök
szerelmüket megpecsételő csók következhet.
Hogy miért Ördögűzők a darab címe? (Eredetileg Vajúdás
volt, de a súgópéldányon e cím át van húzva, s föléje írták az
újat.) Előzőleg ugyanis már egy javasasszony is megkísérelte ki
űzni Imréből az ördögöt, de ez csak Ilonkának sikerülhetett. A
javasasszony különben annak a Kerekes Mihálynak a felesége,
aki „betáncolt” a szövetkezetbe. Vele tart a javasasszony is, és
juhászné lesz.
A népszínműben azonban - mert hogy itt ezzel a műfajjal van
dolgunk, az talán az eddigiekből is nyilvánvaló - éppen mindennek
a helyére kell kerülnie, mindenki meg kell hogy találja a párját.
Panni sem marad pártában. Igaz, hogy ő Imrébe szerelmes, de mi
után minden megvilágosodik előtte, rájön, hogy igazában Balogh
Jóskát szereti, s övé is lesz.
A Kéz a kézben-nel kapcsolatban Sulhóf József még csak azt
állapította meg, hogy „helyenként népszínműszerűvé válik”, s hogy
Pataki rendező „néhány mozzanat megoldásában... a könnyebb
megoldást választotta... s nem riadt vissza az erősen népszínműsze
rű hatásoktól”. Hogy Weigandnak ez az első darabja csak népszín
műszerű, és nem valódi népszínmű, az csak annyit jelent, hogy e
műfaj külsődleges jegyeit, a nótákat, dalokat táncokat még
mellőzte, ám a darab dramaturgiájában teljes mértékben e műfaj
szabályaihoz tartotta magát.
Az Ördögűzők viszont már felvonultatja a népszínmű minden
kellékét, Sulhóf szerint egyenesen továbbfejlesztette a műfajt. Sze
rinte a szerző ezúttal „a népszínmű egy újabb válfajával lépett a
közönség elé... megkísérelte feltámasztani azt, ami színpadjainkról
leginkább hiányzik, megkísérelte feltámasztani a népszínmű műfa
ját... (s ez) olyan kísérlet, amiből valószínűleg újfajta népszínmű
születik: az operettszerűvé tett, túlékesített népszínmű helyett meg
teremti a realista színpadirodalom népszínművét, és az erőszakolt
hangulatú nóták, műdalok helyett meghonosítja a színpadon a vá

rosi nép nagy tömegei számára szinte ismeretlenné vált népdalo
kat”. (Kiemelte: J. G.)
Ne akadjunk fel egyelőre azon, hogy a „realista színpadirodalom
népszínműve” fából vaskarika, inkább figyeljünk Herceg János kri
tikai észrevételeire. Szerinte az Ördögűzők „egy kicsit operett, egy
kicsit népszínmű, illetve a kettőnek szerencsés vegyüléke”, de neki
is az a meggyőződése, hogy e műfajban „oly nagy a hiány”, holott a
magyar közönség „annyira szereti”. Máskülönben éppen nincs vala
mi jó véleménye a darabról. „Voltaképpen - írja - nem is kell sok
egy kellemes színházi estéhez... olykor elég a színpad szeretete, a
gátlás nélküli közlés, néhány ötlet és egy kis mese, s megszületik a
színdarab.” S hogy Weigandot nem tartja valami különös tehetség
nek, azt így fogalmazza meg: „Ezt a társadalmi átalakítást mélyeb
ben, hitelesebben érzékeltetni Weigand nem is tudta, de ilyen ke
retben és ilyen elképzelésben nála súlyosabb tehetség sem tudott
volna megbirkózni a feladattal. Ahhoz a darab hangulata túlságosan
idillikus és talán naiv is." (Aláhúzta: J. G.) Felrója továbbá a
szerzőnek, hogy „ez az egyszerű kis mese nem tudott cselekménnyé
válni, mert hiányzik belőle a lélektani elmélyülés". Kritikájának sum
mája a következő: „Ha a mai életet nem is mutatja be mélységeiben és
magasságaiban, hanem csupán felszínének játékos hullámfodraira
irányítja tekintetünket, külsőségeiben mégis ezt a mi világunkat tükrö
zi: a bácskai parasztot, a szövetkezetei, a Petőfi brigádot, a falu
kulturális élni akarását és a társadalmi különbségek megszűnését.”
(Kiemelések: J. G-tól)
Igaz, hogy a darab fiatal szereplői (Balogh Jóska, Marosi Károly,
Pista - a szövetkezeti legények, illetőleg Táncos Marcsa, Zsuzsa és
Vica - szövetkezeti leányok) végigdalolják és -táncolják az előadást,
mégis feltűnő, hogy a kritikusok milyen nagy figyelmet szentelnek a
zenei vonatkozásoknak. Herceg szerint „nem lehet eléggé dicsérni,
hogy az egész zenei részt bácskai és szlavóniai népdalok alkotják...
még a kupuszinai nagybokázó táncot is megcsodálhatjuk... a sze
replők és kórus egymás után éneklik a gombosi, kórógyi, kupuszinai
és pirosi népdalokat...”
Sulhóf József azonban, aki zenekritikus is, jóval szigorúbban
bírálja el a darab zenei anyagát, s külön Kovács Kornél munkáját,
aki „a népdalokat hangszerelte és egyvelegbe összefűzte... az a saj
nálatos csupán, hogy a népdalok zenei feldolgozása nem alkalmaz

kodik a népdalok természetéhez. Azért, hogy az úgynevezett cigányos modortól megmeneküljön, szinte összhangzattani szabályos
sággal teremt harmóniát, fokozást, feloldásokat a dalok számára, és
ezzel helyenként szinte felismerhetetlenné teszi az eredeti dallamot
- fordultak volna Bartók és Kodály útmutatásához...
Érthetetlen ugyanakkor, hogy a zeneértő Sulhóf József meg sem
említi, hogy maga a szerző, Weigand milyen erőszakot követ el a
népdalszövegek „átköltéséver, azaz „alkalmazásával”. Miután ere
deti szövegével eléneklik a Szánt a babám... kezdetű népdalt, Ilonka
javaslatára „megtoldják”, azaz „hozzáraknak” még:
Szánt a traktor éjszaka, megvillan a lámpája.
Kemény a föld a bajmoki határba.
Olyan kemény, lovas eke nem járja.
Minden lánynak, recece, traktoros a babája!
Ugyancsak szó nélkül hagyják a kritikusok a bolmáni ütközetről
szóló tipikus plakátverset, amely bizonyára Weigand „remeklése”.
Pedig a darab legfontosabb jelenetének, a műsoros estnek legfonto
sabb műsorszámaként hangzik el Ilonka műveként és előadásában.
Mikor a „függöny felmegy” (II. kép, VII. jel.), „Ilonka már benn áll
a színen, partizánruhában. Fején ötágú csillagos partizánsapka,
mely alól kibontott haja vállára omlik. A képnek olyannak kell
lennie, mint valami festő képén a szabadság jelképének ábrázolá
sa”. (Aláhúzta: J. G.) íme, ízelítőül az ötstrófás versezet negyedik
strófája:
Megtorpan erre a vérengző állat,
Hónába törve-zúzva vonul.
Vesztét megsejtve, gyűrűbe zárva,
Áttörni készül, de hasztalanul
Szláv népi testvérek közt menetelve,
Kik harcban kemények, mint az acél,
Jött a brigádunk - Petőfi brigádja...
Dolmánynál őket feladat várja:
Hogy élve vagy halva, a helyét megállja
Maroknyi népnek legszebb virága,
Akikben Petőfi szelleme él.

Weigand József nem elégszik meg a szocreál költői gyakorlatá
nak a felmutatásával, didaktikus formában az elméletet is kifejti. A
műsor összeállítása során valaki azt találja javasolni, hogy iktassák
be A nagyságos asszony szerencséje című egyfelvonásost is. Marosi
ezt egyetlen mondattal elutasítja: „Hagyjátok a fenébe az ilyen da
rabot a nagyságával együtt. Kinek köll az már?” A magyar nóta
kapcsán pedig Ilonka fejti ki „esztétikai” nézeteit: „Sok olyan nóta
van ám, aminek hozzánk, a néphez semmi köze nincs. Ott énekelték
a nagyurak bor és cigány mellett a kávéházakban, de ott is írták őket
a márványasztalok mellett olyanok, akik azt sem tudták, mi fán
terem a nép.” Majd arra az ellenvetésre, hogy „csak szép a nóta, ha
nem is tetszik mindenkinek”, következik Ilonka vitát elvágó, meg
fellebbezhetetlen ítélete: „Hogy szép legyen, ahhoz igaznak is kell
lennie.”
A fentiekből nyilvánvaló, hogy Weigand József egyáltalán nem
teremtett „új színpadi műfajt”, sőt még csak meg sem újította a
Sulhóf szerint is immár idejétmúlt népszínművet. Hogy megterem
tette volna „a realista színpadirodalom népszínművét”? A realiz
mus és a népszínmű egymást kizáró fogalmak! A szerző csupán azt
tette, hogy - messze eltávolodva a falun zajló valós drámai, sőt
tragikus eseményektől - a napi politikai-agitációs téziseket a nép
színmű köntösébe öltöztette, a dalok, táncok révén elfogadhatóvá
tette a közönség számára. Herceg János is úgy vélte, hogy „a darab
egységes idillikus hangulata... valószínűleg tartós sikert biztosít a
fölöttébb kedves vajdasági magyar színjátéknak”.
Úgy látszik, hogy akik a háború utáni években színpadi műveket
írtak, nemcsak a Népszínházát, hanem a műkedvelő együtteseket is
szem előtt tartották. Emlékezzünk a Rozi néni írni tanul című jele
nethez fűzött rendezői utasításra. Olvasható ilyen az Ördögűzők
súgópéldányában is (II. kép, V. jel.): „Ha a falunak, egyesületnek
van énekkara, az egész is részt vehet benne.” A rendezőnek szól a
következő figyelmeztetés is: „Nagy súlyt kell fektetni a népi ruhák
igazi népiességére, nem szabad modern ruhadarabokkal elrontani.”
Első színpadi művét, Építjük a jobb jövőt című egyfelvonásosát
Weigand József is a műkedvelőknek szánta, s minthogy a Színpa
dunk már említett 3. füzetében, 1946-ban megjelent, biztosra vehet
jük, hogy Vajdaság-szerte játszották a műkedvelők.

A darab a Petőfi brigád egyik harcosának a családjáról szól; a
feleség mellett a 8-10 éves leány, a 10-12 éves és a 15-16 éves .fiú
szájába adja a szerző a napi aktuaŰtású politikai jelszavakat. Agyermekek közül természetesen a 15-16 éves inas a legöntudatosabb. Ő
mondja ki, hogy „a föld azé lesz, aki megműveli”, az anyja is kap majd
földet, s a szomszéd András bácsit is biztatja, hogy iratkozzék föl az
igénylők listájára, ő is kapni fog földet. „Földet a magyarok is kapnak”
- hangsúlyozza ez a fiú. - Mert Jugoszlávia ez, de nem a régi - az új
Jugoszlávia... Tito marsall Jugoszláviája, minden tisztességes ember
hazája, aki becsülettel dolgozik.” A 8-12 éves gyerekek is olyannyira
osztályöntudatosak Weigand szerint, hogy egymás között is a kizsák
mányolásról társalognak a maguk módján. A libából, melyeket Jutka
őrzött, s a malacokból, melyeknek Dani volt a kiskanásza, bizony csak
az urak esznek, illetve az a nagygazda, akinél a gyerekek apja is szolgált,
mielőtt a brigádba jelentkezett volna.
Külön figyelmet érdemel, hogy Weigand már ebben az első szín
padi kísérletében a népszínmű feltámasztására, megújítására (?)
törekszik, pontosabban már ekkor is a népszínmű köntösébe öltöz
teti a politikai agitációt. Darabját jócskán megtűzdeli (népdalok
kal, de ezek megválasztásában még nem olyan kizárólagos, mint az
Ördögűzőkben lesz. Az olyan eredeti népdalok mellett, mint „Kihaj
tom a libám a rétre...”, „Szegénylegénynek szegény a sorsa...”, eléne
kelteti a János vitéz egyik népszerű dalát is („En vagyok a bojtárgye
rek...”), sőt a maga gyatra fordításában a „Napkelet, napnyugat
ébred...” kezdetű tömegdalt is.
A SZÍNMŰVET
„NEMCSAK A MŰVÉSZET SÍKJÁN MÉRIK”
(Bogdánfi Sándor: Vass Péter)
Bogdánfi Sándor Vass Péter című 3 felvonásos színműve - akár
csak a Kéz a kézben - a Híd pályázatára készült; eredetileg Új fény
volt a címe. Sulhóf József beharangozó írása szerint „a darab pálya
műnek született. Bogdánfi Sándor újságírói teendői közben írta a
Híd pályázatára. Más érdemes háromfelvonásos színdarab nem is
érkezett be akkor. Meg is kapta a díjat ez az izgalmas tartalmú
színmű. De a színház nem tűzte műsorra.”
Említettük, hogy a Kéz a kézben is a Híd pályázatára készült, s
Laták István szerint „el is vitte az első díjat”. Minthogy ősbemutató

ja 1949 áprilisában volt, a cselekménye pedig „történik a felszaba
dulás után három évvel”, nyilván 1948-ban volt ez a pályázat, a
következő viszont feltehetőleg 1950-ben, mert Bogdánfi színműve
(még eredeti címén) a Színpadunk 42. füzetében már 1950-ben meg
is jelent, míg ősbemutatója 1951. december 4-én volt. Érdekes, hogy
négy színműpályázatot (1948,1950,1951,1953) a Híd hirdetett meg
és bonyolított le, s az ötödik, 1970. évi pályázatnak is csak társszer
vezője volt a Népszínház, ez esetben a Fórum Könyvkiadó mellett.
A Népszínház tehát vonakodott bemutatni az Uj fényt, de - foly
tatja Sulhóf- „Laták István igazgató most már a sarkára állt”, s Vass
Péter címen színpadra juttatta a darabot. Ha tudjuk, hogy 1950-ben
írta a szerző, s hogy „A cselekmény 1948 őszén, Vajdaságban, Tito
Jugoszláviájában történik”, talán már mondanunk sem kell, hogy
tárgya szintén a falu szocialista átalakítása, azaz a szövetkezetesítés.
Úgy látszik, hogy ezekben az években vajdasági magyar írónak csak
falusi-paraszti témájú darabbal volt esélye színpadhoz jutni, ez a
téma pedig csak a szövetkezet szervezése lehetett. Majtényi Mihály
ki is mondja, hogy Vass Péter „parasztdarab, falurajz: az osztályharc
egy szakasza a vajdasági faluban”.
Bogdánfi színműve, külsődleges jegyeit tekintve, nem népszín
mű, ugyanis nem dalolnak és táncolnak benne, de tárgya és cselek
ménybonyolítása, a dramaturgiai megoldásai révén e műfajhoz áll
igen közel. Igaz, a történet a főhős, Vass Péter bukásával zárul, de
ez egyáltalán nem vált ki megrendülést a nézőből, mivel Vass Péter
negatív hős, s a pozitívak, Erzsi és András egymásra találnak. S
ennek épp Vass Péter bukása a feltétele.
Vass Péter az úri világba feltörekvő gazdag paraszt típusa. Min
dene a vagyon, a pénz, s ezzel véli elérni, hogy Erzsi lányát feleségül
vegye az úriembernek hitt Késmárki Kálmán. Ugyanakkor, esküdt
ellensége lévén az új rendszernek, ki akar bújni az adózás és a
beszolgáltatás alól. Késmárki azonban, az „úri szélhámos” azt ígéri
a gazdának, hogy a húst, zsírt stb. Zágrábban értékesíti, sőt érte
aranyat vesz a számára. Ám ezekkel az értékekkel külföldre szökik,
s az is kiderül róla, hogy Erzsi mellett még egy menyasszonya van,
özvegy Selmeciné; mindemellett külföldön felesége és két gyermeke
is van! Vass Pétert bezárják, de nem a feketézés, a beszolgáltatás és
az adózás kijátszása, illetve ilyen szándéka miatt, hanem azért, mert
egy másik gazdag paraszt fiát, a részeges Bálintot felbújtja, hogy ölje

meg Lőrinci Andrást, a népbizottság vezetőjét. Súlyosan meg is
sebesíti, de András végül fölépül. .
András, Vass Péter egykori béresének a fia együtt nőtt fel Erzsi
vel, s természetes, hogy Erzsi őt szereti, nem Késmárkit. Szerelmük
re csak átmenetileg vet árnyékot, hogy Erzsit azzal gyanúsítják,
azért ápolja Andrást, mert apját szeretné kimenteni a börtönből. A
félreértés azonban igen gyorsan tisztázódik, s a fiatalok boldogsága
előtt már semmilyen akadály nincs. Természetes, hogy mind a kol
lektivizálás híveinek, mind ellenzőinek vannak szövetségesei is a
falu társadalmában, hisz csak így lehet teljes a társadalmi struktúrá
nak az a sémája, amelyet a napi politikai agitáció rajzolt magának.
Szerepel például a falu papja, aki a gazdagok pártját fogja, a szövet
kezet ellen agitál, de itt van vele szemben a jótét lélek Lőrinciné és
a testvére, Erzsi nagybátyja, akik egyidejűleg állnak a fiatal szerel
mesek és a kollektivizálás mellé. Hogy Lőrinciné nagyon emlékez
tet a Kéz a kézben Bakosnéjára, az sem a véletlen műve.
Jegyezzük meg, hogy noha a Vass Péter éppen annyira sematikus
darab, mint a már tárgyalt Weigand-darabok, azért a volt néptanító
Weigand valamivel mégis jobban ismeri a falut és népét, mint Bog
dáni!, aki mind a falut, mind a parasztokat legfeljebb „látásból
ismeri”. Érthető tehát, hogy a Vass Péter viszonylag legjobban és
leghitelesebben megformált figurája Késmárki, az úri szélhámos.
Sulhóf József szerint „A közönség tetszéssel és elismeréssel fo
gadta a darabot. Minden lényeges mondat, minden szellemes ötlet,
minden fordulatos részlet megértésre talált, a közönségnek tetszett
a darab... Bőven zúgott a taps, harsogott a kacagás, a tartalom, a
mondanivaló pedig a szívekhez talált”.
Feltehetnénk a kérdést: hogyan találhatott a paraszti és kispol
gári szívekhez a falu legtekintélyesebb gazdájának megaláztatása,
póruljárása Késmárkival, majd bebörtönöztetése, főleg pedig a pap
ellenséggé nyilvánítása?! De azon is el kell gondolkodni, hogy mi
válthatta ki a harsogó kacagást. Az egyetlen, mondjuk, komikus
figura a darabban Anna néni, „Vassék szegény rokona”, a komikum
egyetlen forrása pedig az ő nagyothallása, illetve félrehallása:
ERZSI: (hangosan) Nem köll magának takarítani! Már én kita
karítottam!
ANNA: Hogy mér nem takarítottam?... Hát mer más dógom is
vót. Hajnal óta csinálom... Rengeteg itt a mocsok mega piszok... (Ezt

még többször megismétli Anna néni, természetesen nem annyira a
fizikai, mint az erkölcsi, felfogásbeli mocsokra és piszokra vonat
koztatva.)
Más helyen így humorizál a szerző:
SELMECINE: A tenyerén hordott szegény férjem.
ÁDÁM: Tán abba halt bele...
SELMECINÉ: Mibe?
ÁDÁM: Hát abba, hogy a tenyerén hordta. (Végigméri.) Elég
súlyos a nagysága!...
A nyílt politikai agitáció a Vass Péter és Erzsi leánya közötti
párbeszédben, illetőleg Lőrinci Péter monológjában hangzik fel.
Vass Péter így próbálja lebeszélni a lányát arról, hogy András
hoz kösse az életét, aki most szövetkezeti vezető, de hamarosan
újságíró lesz:
PÉTER: Ez a világ úgyis megváltozik, te ostoba! Új világ jön,
akkor ezek az „újságírók” lógni fognak... Akasztott ember felesége
akarsz lenni?
ERZSI: Nem igaz! A világ már megváltozott, de alaposan. Csak
maga maradt a régi. Maga nem új világot akar, hanem a régit
vissza.
András a következő szónoklatban foglalja össze az ellene elkö
vetett gyilkossági kísérlet tanulságait:
ANDRÁS: Ugyan mit értek volna el azzal, ha legyilkolnak?
Százak, ezrek, milliók lépnek a helyembe, és csinálják, építik tovább
az új világot, nem látják az ostobák, hogy én csak pislogó lámpása
vagyok az új nagy fénynek, amit már nem tud eloltani senki a
világon.
Talán Majtényi Mihály fogalmazza meg legpontosabban, miért
születtek s kerültek színre az itt tárgyalt színművek. Szerinte az
írónak számolnia kell azzal, hogy „művét nemcsak a művészet sík
ján mérik és bírálják, hanem mint emberi tettet és társadalmi jelen
séget”, azaz magyarra téve a szavakat: politikai tettként is elbírálják.
Nem véletlenül hangsúlyozza Sulhóf József is a rendezés (Pataki
László) erényeként, hogy „meg tudta teremteni azt a hangsúlyozot
tan 1948 őszi légkört, amelyhez a cselekmény fűződik...” Tehát mind
a darab, mind a rendezés legfőbb erénye a politikai aktualitás és
természetesen az író politikai állásfoglalása, vagy Sulhóf fogalmazá
sában: „kedvező nevelő hatása felől nem lehet kétség.”

A Vass Pétertől szóló kritikák szinte szó szerint megismétlik a
Weigand-darabokkal kapcsolatban már leírt kifogást, miszerint a
falu átalakításáért folyó harc nem a színpadon játszódik, arról leg
feljebb csak beszélnek a szereplők. Itt is csak a két fiatal szerelmes
egymásra találása játszódik a színpadon. Majtényi azonban a maga
tapintatos modorában ezzel kapcsolatban is kifejti a maga kifogását:
„pergő és változatos - különösen az első két felvonásban -, hogy a
harmadikban egy helyben topogva kierőszakolja a happy endet.”
Aligha tekinthetjük másnak Majtényi összegező méltatását,
mint kartársi elfogultságnak, amikor kimondja, hogy a Vass Pétert
„eddig legjobb vajdasági magyar színpadi alkotásnak kell monda
nunk”. Az eddigiekben feltehetőleg egészen nyilvánvaló, hogy sem
mivel sem kevésbé sematikus, aktuálpolitikai agitáció szolgálatá
ban álló munka, mint Weigand darabjai.
„NEMCSAK ÉRTÉKBEN, DE JELENTŐSÉGBEN IS
TÖBB... MINDEN EDDIGINÉL”
(Sinkó Ervin: Elítéltek)
Sinkó Ervin sorrendben a harmadik jugoszláviai magyar író,
akinek (negyedikként) egész estet betöltő színművét a szabadkai
Magyar Népszínház bemutatta (1952. december 27-én). Az Elítél
teket azonban korában már bemutatták Zágrábban horvátul.
Amint látjuk, 1949 óta minden színházi évadra esik legalább egy
hazai magyar bemutató, s így lesz ez a következő években is, sőt
nem egy évadban kettőre is sor kerül (1953/54; 1957/58). Nem is ok
nélkül ír Lévay Endre - épp az Elítéltek bemutatója alkalmából - a
közönség boldog türelmetlenségéről, mellyel az ősbemutatóra beül
a nézőtérre, készülődik a színházba, „ha eredeti bemutatóról van
szó. Valahogy eseményében több ez, mint akár egy klasszikus mű
vagy régebben ismert darab színre hozása... Nemcsak az előadás
érdekel, és nem csupán a darab köt le, hanem az a bensőséges
ünnep is, amit egy hazai szerző művének színrehozatala jelent”. Az
egész esemény ünnepélyességét még fokozta, hogy a nagy tekintély
nek örvendő író - Krleža barátja, a művei horvátul is megjelennek a bemutató alkalmából Szabadkára látogatott, „részt vett a darab
főpróbáján, s a zágrábi előadás tapasztalatai alapján több új mozza
natot vetett fel s tárgyalt meg a rendezővel”.

Lévay Endre azzal zárja terjedelmes méltatását, hogy 1945 óta
ugyan volt már egynéhány eredeti bemutató, ám „Sinkó Ervin drá
mája nemcsak értékben, de jelentőségében is több volt minden
eddiginél”.
Vajon több-e, s ha igen, miben? Kétségtelen, hogy más, mint az
eddig tárgyalt eredeti darabok. A világpolgár Sinkó Ervin számára
teljesen idegen a népszínmű műfaja. Ó drámát írt tragikus végkifej
lettel, s darabja nemhogy nem falun játszódik, hanem Budapesten,
alakjai sem parasztok, hanem mozgalmi politikusok, politikai
rendőrök, diplomaták, egyszóval, tanult, városi emberek. Nem kü
lönbözik viszont az előbbi daraboktól agitatív aktuálpolitikai jelle
gét tekintve.
A hazai szerzővel szemben, láthatóan, elsőrendű követelmény
volt, hogy darabja tárgyát a jelenből merítse. Ennek tett eleget
Sinkó is, csakhogy természetesen nem a falu kollektivizálásáról ír,
hanem jugoszláv, sőt világpolitikai tárgyat választott: az Elítéltek a
Kommunista Pártok Tájékoztató Irodája hírhedt jugoszlávellenes
határozatának következményeiről s a Rajk-per előzményeiről szól.
S hogy az összevetést, azaz a különbségek számbavételét folytassuk,
jegyezzük meg, hogy a Zombor és Szabadka között ingázó Weigand
József, kiváltképp pedig az újvidéki polgár Bogdánfi Sándor aligha
tudta, hogyan folyik a „kuláktalanítás”, a politikai, gyakran fizikai
leszámolás a faluban a parasztság tehetősebb rétegével (de ha tud
ták volna, sem szólhattak volna róla a színpadról!). Sinkó ezzel
szemben igen jól, közelről ismerte a szovjet rendszert, az NKVD
módszereit, a szovjet imperializmus jellegét. Ha nem is öntötte
ekkor még végleges formába az Egy regény regényét (majd csak 1961ben adja közre), bizonyos, hogy a napló élményanyaga megírásra
készen állt írói műhelyében, s így az Elítéltek a „Moszkvai napló
jegyzetek” előzetes feldolgozásának, drámai változatának tekint
hető, azzal a különbséggel, hogy a sztálinizmus leleplezése mellett a
drámában a szovjet és jugoszláv szocialista koncepció közötti öszszeütközés kerül a középpontba.
Perics Ivó, az egyik utolsó jugoszláv diplomata, azért maradt
Magyarországon, mert szerelmes Máriába, a volt diáklányba, aki
jelenleg pártfunkcionárius. A cselekmény fő vonalában kettejük
szerelme, azaz szerelmi tragédiája áll. Ivó ugyanis, az egyetlen sza
bad szocialista ország öntudatos fia az élete árán is kitart Tito

Jugoszláviája mellett. S ez valóban az életébe is kerül. Túri Pál
felolvassa neki „Rajk Lászlónak a politikai rendőrség előtt tett,
saját aláírásával hitelesített vallomásából” a reá vonatkozó részt:
„Én, alulírott Rajk László voltam az, aki bűnösen visszaélve a
Párt belém helyezett bizalmával, belügyminiszter koromban az or
szágot titoista jugoszláv kémszervezettel hálóztam be, s ebben a
bűnös tevékenységemben hathatós segítségemre volt Perics Ivó,
akit azért hívtam ide Jugoszláviából, mert tudtam, hogy fanatikus
titoista, s ennélfogva éppúgy gyűlöli a szocializmust és a Szovjetuni
ót, mint én. Több ízben kaptam általa fontos utasításokat Belgrádból, s ugyancsak általa küldtem én is titkos...”
IVÓ: (elképedve hallgatja, s felnevet) Nem, ez túl buta. Ezt
igazán nem lehet komolyan venni... Még ha vajas kenyérre kennék
is, nincs az a macska, amelyik lenyelné! (Hirtelen feltámadt kíván
csisággal, csudálkozással) Hanem tudja, mi az, amit nem értek?
Nem értem, hogy képes rá maga ilyen badarságokat olyan komoly
képpel felolvasni, mint valami pap, aki misézik. Becsületemre, nem
értem. Egyszerűen megáll az eszem.
Ivóhóz hasonlóképpen elvhű és hajthatatlan Mária is, noha az ő
eszményképe Túri Pál volt („40 év körüli, Moszkvából hazatért
magyar kommunista”) a két háború közötti hősi magatartása foly
tán. Még szerelem is szövődött köztük. Látva azonban, hogy Túri a
szovjet politika magyarországi bábja, az NKVD gépezetének egy
jelentéktelen csavarja lett, kiábrándul belőle. Túri valahogy túlélte
a Kun Bélát és társait likvidáló szovjet csisztkákat, meg is nősült
odakint, de a háború után három évet kellett várnia, hogy a felesé
gét és a fiát utána engedjék Magyarországra. Anna Andrejevna
azonban nem feleségként, hanem mindenekelőtt az NKVD ügynö
keként, feladattal jött férje hazájába, s itt idegennek is érzi magát.
Túri Pál sorsát, erkölcsi és politikai megsemmisülését Mária
foglalja össze a darab zárójelenetében:
„Nézem, elnézem azt a roncsot itt, ezt a Túri Pált, aki azt mond
ja nekem, hogy liba vagyok, mert fellázadok az ellen, ami ellen
egyszer régen ő lázadt fel, az emberért, az embertelenség ellen...
Túri Pál hátha a feleségét és a gyerekét se csak a szolgálatai fejében
kapta vissza, hanem azért is, hogy legyen nekik valakijük közvetle
nül maga mellett, aki magánál is megbízhatóbb? Túri Pál meg fogja
még érni, hogy a saját felesége is besúgó lesz, Szergej Ivanovics

besúgója, a fia meg pár év múlva már mint még a feleségénél is
megbízhatóbb, azt fogja szemmel tartani Szergej Ivanovics megbí
zásából. Csak azt sajnálom, hogy nem hallhatom majd, mint fogja
maga akkor is rendületlenül bizonygatni, hogy ez így jó, ennek így
kell lenni, s hogy ez a fertelem, amiben nyakig merül el az emberi
nek még az emléke is, hogy ez a fertelem út a szocializmushoz, nem,
sőt, hogy ez a szocializmus! S ha a felesége vagy a fia mégis habozna,
ugye meg fogja győzni őket arról, hogy vannak fórumok, amelyek
nek minden utasítását végre kell hajtani... S még egy kérdés: mit fog
tenni, ha Szergej Ivanovics megint visszaadja magának az én ügye
met, a feladatot, hogy maga intézzen el engem? S csak azért, épp
azért, hogy maga még jobban megtanulja, hogy eléggé megtanulja,
mi a fegyelem?”
Hasonlóképpen az eddig tárgyalt aktuálpolitikai tárgyú és irány
zatú hazai magyar színművekhez, az Elítéltekben is felvonul az adott
politikai pillanat valamennyi „tipikus” tényezője, azaz a különböző
politikai állásfoglalások minden képviselője. Szergej Ivanovics
NKVD-tiszt a megszálló és elnyomó szovjet hatalom exponense.
Túri Pál az ő kezében csupán eszköz, s épp ebben van sorsának
tragikuma, hisz egykor bátor, becsületes és elvhű kommunista volt.
Nyilvánvaló, hogy a húszévi moszkvai emigráció és a csisztkák ta
pasztalata degradálta szolgalelkű, kisstílű besúgóvá. A velük szem
ben álló pozitív hősökön, Ivón és Márián kívül nem maradhat le a
tablóról az olyan figura sem, mint Miklós, Mária bátyja („28 éves
volt horthysta katonatiszt”), akinek ugye vaj van a fején, s ezért
teljes mértékben megfelel Szergej Ivanovicsnak mint eszköz, hisz
nemcsak besúgásra, de szükség szerint hamis tanúzásra is kész,
mivel meg van félemlítve. Itt kell említeni Balázs Bálintnét, a „45
éves, magas rangú magyar államhivatalnok özvegyét” is, aki viszont
haszonlesésből kész mindarra, amire Miklós. Nem mehetünk el szó
nélkül amellett a - feltehetőleg korabeli kötelező - sablon mellett,
hogy a pozitív és negatív hősök mellett jelen kell lennie a „tények”
hatása alatt jobb belátásra jutó, megtérő szereplőnek (az Elítéltek
ben Mária) és az „ellenség” által megzsarolható személynek régi
bűnei miatt. A népszínművekben parasztokat láttunk, akik belát
ták, hogy valójában a szövetkezetben a helyük, s volt nyilast, aki
árulásra mindenkor kész.

A z Elítéltek azonban nemcsak a szereplők politikai hovatartozá
sa szerinti tipizálásával emlékeztet a korszak sematikus szocrealista
színműveire, hanem a szembenállók - a sztálini és a jugoszláv szo
cialista rendszer és ideológia képviselőinek - fekete-fehér ábrázolá
sával is. Vitathatatlan, hogy mindaz, amit a szerző a sztálini rend
szerről, az NKVD módszereiről elmond, való igaz, Jugoszláviát
viszont végletesen eszményíti: ez már a megvalósult szocialista
mennyország! Amint szinte elképzelhetetlen, hogy Weigand és
Bogdánfi éppen semmit nem tudott a parasztok nyomorgatásáról,
az is hihetetlen, hogy Sinkó nem tudott az UDB eszközeiről és
módszereiről, amelyek semmiben nem különböztek az NKVD
módszereitől; hogy nem tudta, milyen sok régi, elvhű, bátor kom
munista került a Goli otokra, s vált maga is gerinctelen besúgóvá,
mert minél közelebbi hozzátartozóját, minél rangosabb ismerősét
mártotta be - mindenféle bizonyíték nélkül! -, annál több jó pontot
kapott, könnyítést élvezett a jugoszláv Gulagon. Még az sem lehet a
véletlen műve, hogy az Elítéltekről éppen az a Lévay Endre írt
- szokatlanul terjedelmes: csaknem hét folyóiratoldalnyi - lelken
dező méltatást, aki maga is megjárta a Goli otokot. Köztudottan
teljesen ártatlanul került oda, de fontosnak tartotta, hogy ily módon
is vezekeljen nem létező bűnéért.
Idézzük még két megállapítását Lévaynak, melyek ugyan az
előadásról szólnak, ugyanakkor a darab legfőbb fogyatékosságát is
érintik: „...fölindulva több történést várnánk monologizálás he
lyett... Mária őszinte vallomás vagy elszánt harc helyett sokszor
szónokol.” (Itt kell emlékeztetni rá, hogy korai verses drámája, a
Máglya tövében (1923) szintén két főhősének párhuzamos mono
lógjából áll. (Kis Júlia Mária-alakításával kapcsolatban a következő
kifogását fogalmazza meg Lévay: „...azt már nem tudta elhitetni
velünk, hogy első nagy szerelme voltaképpen Túri Pál volt és esz
ményképe is, akitől az eszmei kiábrándultság szakította el, és a
szocialista eszméhez való hűsége vitte olyannyira közel Perics Ivó
hoz, hogy a régi szerelem helyett egy új szerelem ébredt és feltárult
előtte a fejlődés egyetlen igazi útja.”
Mondanunk sem kell, hogy a fentiek elhitetése nem Kiss Júlia
alakítói-előadói képességén múlott, hanem ő egy politika, ideológia
szószólója. Nem az érzelmei közelítik egyik férfihoz (Perics Ivó) és
távolítják el a másiktól (Túri Pál), hanem politikai meggyőződése,

azaz felismerése. Innen van, hogy a szereplők közötti párbeszédek
politikai szónoklattá szürkülnek. Az Elítéltek tehát voltaképpen
párbeszédes formában megírt politikai pamflet, de mint ilyen kiváló
alkotás. Hogy milyen kivételes jelentőséget tulajdonított a színmű
nek az akkori kulturális vezetés, tanúsítja az is, hogy már 1953-ban
füzet alakjában - a Színpadunk sorozaton kívül - megjelent.
„A JÁTÉK FONTOS HIVATÁST TÖLT BE”
(Sulhóf József: Kidőlt a májusfa)
Sulhóf József, aki mint láttuk, a Magyar Szó állandó színi- és
zenekritikusa volt, először 1951-ben tett kísérletet a színpad és a
közönség meghódítására. Ezúttal még nem eredeti művel jelentke
zett a színháznál, hanem Csepreghy Ferenc Sárga csikó című nép
színművének átdolgozásával. A Színpadunk 53. füzetében megjelent
darab címe alatt a következő megjelölés olvasható: „Csepreghy Fe
renc népszínműve nyomán írta és zenéjét összeállította Sulhóf Jó
zsef’. Hogy mit jelent ez esetben a „nyomán írta” és a „zenéjét
összeállította” (hisz a Sárga csikó eredetileg is „énekes népszínmű”
volt)? Azt, hogy némely dalt népdallal helyettesített.
Első eredeti színdarabja 1953-ban került előadásra a magyar
Népszínházban Kidőlt a májusfa címen. Még ugyanabban az évben
külön füzetben is megjelent (Testvériség-Egység kiadása) az „éne
kes színmű három felvonásban”. Mielőtt a színművel és bemutató
jával foglalkoznánk, vetnünk kell egy pillantást erre a meglehetősen
rendhagyó kiadványra is. A 166 oldalas (kis formátumú) könyvecs
kének ugyanis csupán háromnegyed részét teszi ki a színmű szöve
ge, a többit a terjedelmes előszó (Elöljáróban), az utószó (Végül
néhány szó), a Személyek jellemzése s végül 13 dal szövege-kottája
(énekhangra és zongorára), valamint a Két szín rajza (Magyar Zol
tán munkája). Talán mondani sem kell, hogy mind az eligazító-magyarázó szöveg, mind a gyengébbek kedvéért közölt kottaanyag s
díszletrajz a műkedvelő együttesek dolgát volt hivatva megkönnyí
teni és irányítani.
Az előszóban arról értekezik a szerző, hogy milyen feladatot rótt
a politikai vezetés a színjátszásra. „A műsorgond, a darabhiány
- írja - súlyos ott is, ahol a színpad nem a való élet visszatükrözése,

nincs rendeltetése, csak szórakoztató időtöltést nyújt. Mennyivel
súlyosabb hát nálunk, ahol a játék fontos hivatást tölt be, s a hivatá
sos és műkedvelő magyar színjátszó együtteseknek jórészt csak sekélyes, tartalmatlan darabok állnak rendelkezésre.” (Aláhúzta:
J. G.) Feltehetnénk ugyan a kérdést, hogy vajon Sulhóf szerint a
világ egész drámairodalma csupa „sekélyes és tartalmatlan” dara
bokból áll-e, de ne tegyük, hisz arról van szó, hogy azok nem tükrö
zik vissza a való életet, az időszerű politikai törekvéseket, nem
alkalmasak a napi politikai agitációra.
A továbbiakban elmondja, hogy egy tanácskozáson született el
határozás (határozat?) eredményeként fogott darabíráshoz. Erede
tileg egy régi népszínmű átdolgozását vállalta, mivel rendelkezik
„némi zenei tájékozottsággal”. Időközben azonban rájött, hogy az
átdolgozásra választott darab látszólagos mondanivalója „már elévült,
a darab felépítése régies, nyelvezete fárasztó, alakjai élettelenek, ájtatos hangja még azoknak is túlságosan malasztos, akiknek éppen ilyen
kell; humora vérszegény, gyatra, s írójának neve sem olyan vonzó, hogy
érdemes lenne a darabot valahogy színpadjainkra juttatni”.
Hogy melyik volt ez a népszínmű, azt nem árulja el Sulhóf, de
kétségkívül úgy hitte, hogy annál ő sokkal különbet tud írni. A
darabból csak a kidőlt májusfa alapötletét vette kölcsön, s mint írja,
a téma és a műfaj szabályai követelték meg, hogy a cselekményt a
30-as évekbe helyezze vissza. Népszínművet írt tehát, mert bizonyá
ra erre vállalkozott az említett tanácskozáson, noha jól tudja, hogy
a „népszínmű idejétmúlt műfaj”, meg azt is, hogy „ma is népszerű, a
közönség is kedveli, a vidéki együttesekhez közelebb áll”. Szándéka
szerint „a régi formának teljesen új tartalmat” próbált adni, s maga
nem is népszínműnek, hanem „parasztkomédiának” nevezi a dara
bot. Zenéjét „réges-régi magyar műdalokból” és (Szabolcsi Bence
feldolgozta) népdalokból állította össze, de úgy véli, „ének nélkül is
előadható, úgy folyamatosabb, nem szakítja meg az ének” a játékot.
A Magyar Szóban megjelent cikkéből kiderül, hogy eredetileg az
újvidéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület amatőrszínháza szá
mára írta a Kidőlt a májusfát, nem is volt szándékában a színházhoz
benyújtani, de miután megtudta, hogy ott két eredeti tragédia vár
bemutatásra, megmásította szándékát, s a Bácskai kaland helyett
(melyet sosem mutattak be) a népszínművel jelentkezett.

Sulhóf említett cikkéből megtudhatjuk, hogy a tárgyalt időszak
ban a szabadkai Magyar Népszínháznak amellett, hogy szórakoztat
va nevelnie kellett Szabadka és környéke magyar közönségét, hogy
előadásait el kellett vinnie a nagyobb falvakba, községekbe, volt egy
harmadik feladata is: követendő példát kellett mutatnia a műked
velő színjátszóknak.
Elmondja: „a színházzal egyetértésben úgy határoztunk, hogy a
szuboticai bemutatóig nem adjuk ki a műkedvelőknek, noha vi
dékről több felől kérték már”. (Kivételt csak az újvidékiekkel tet
tek.) „Helyesebbnek tartom - folytatja a szerző -, hogy az egyesület,
amelynek írtam s a színház mutassa be előbb, hiszen ez az utóbbi
egyben a beállítással mindjárt útbaigazítást is nyújt a műkedvelő
együtteseknek. Ezek után a szuboticai változatban játszhatják majd,
mivel ebben a formában jelenik meg könyv alakban is a Kidőlt a
májusfa.”
Mint említettük, Sulhóf mintegy húsz évvel korábbi időbe he
lyezte a történetet, amely „egy Duna menti községben történt”.
Célkitűzését pedig így fogalmazta meg: „Ha csak a legkisebb mér
tékben is sikerült enyhítenem a műsorgondokat és a darab tart almá
val árnyalatnyi világosságot vinni oda, ahol még tart a babona sötét
sége - célomat elértem. És akkor mindannyian valamivel közelebb
jutunk a felvilágosodás és építés nagy céljaihoz.” (Aláhúzta: J. G.)
Lássuk, hogyan vélte elérni a kijelölt célokat.
Kezdetben a Gombos család áll a történet középpontjában: a
parasztgazda apa, Lidi, a felesége és leányuk, Katica. A leány a
napszámos Daniba szerelmes, a szülei viszont a gazdag, ám duhaj
kodó, részeges és lányok után futó Ferkóhoz akarják feleségül
kényszeríteni, hogy gyarapodjon a birtok. A bonyodalom a májusfa
körül támad. Gombosék udvarába ugyanis valaki májusfát állít, s a
helyi szokás szerint azé lesz a ház leánya, aki azt odaállította. Gom
bosék úgy hiszik, Ferkó állította a májusfát, mert azt szeretnék, bár
azt sem bánnák, ha Zala tanító tette volna. Őt is szívesen fogadnák
vőül, hisz ez rangemelést jelentene a család számára. (Ki tudja,
honnan vette Sulhóf, hogy a 30-as években a falu tekintélyes gazdái
választották a tanítót, de egy sor megtévesztés eredményeként
Gombos is Zalára szavaz, s az ő szavazata dönti el, hogy megkapja a
faluban a tanítói állást. Az is meglehetősen hihetetlen, hogy a falu
tekintélyes és befolyásos személyiségei - a jegyző, a csendőrök,

nagygazdák - az angyalcsináló javasasszony, Éva hatalmában van
nak.) Éva asszony nemcsak angyalcsinálással foglalkozik, de bárkit
eltesz láb alól jó pénzért, például az örökséget nehezen kiváró
fiatalok szüleit. A kocsmáros azonban mindent tud róla, s le is
leplezi. Valakinek az elpusztítására mérget kér a javasasszonytól,
aztán ráijeszt, azt állítva, hogy azt (Éva) tulajdon fiának adta be. Az
ijedtében mindent bevall. A kocsmáros azt is megtudja tőle, hogy
leánya azért szökött el - hite szerint vándorcirkuszosokkal, pedig
dehogyis, hanem tisztességes városi műkedvelő színjátszókkal, akik
állást is szereznek a számára -, mert Éva előbb varázsszert adott
neki, hogy Ferkó kedvesévé tegye, aztán megszabadította terhétől.
Éva asszony tehát leleplezi magát, a jegyző valamilyen ellenőrzés
során kiderült szabálytalanság miatt öngyilkos lesz, Zalát megvá
lasztják tanítónak... így immár semmi sem áll útjában a happy endnek. Nem is egy vagy kettő, hanem három pár talál szerencsésen
egymásra. Kiderül, hogy a később kidőlt májusfát Dani állította
Gombosék udvarába (övé lesz Katica), Ferkó elmegy a kocsmáros
lányával, Idával és a műkedvelőkkel (szépen énekel), a tanító pedig
a napszámos Dani húgát, Esztit veszi feleségül.
Sikerülhetett-e Sulhóf Józsefnek új életre kelteni „egy tulajdon
képpen elavult műfajt, a népszínművet?” Ha szem előtt tartjuk az
idő múlását, a társadalmi változásokat, azt a körülményt, hogy e
műfaj már a múlt század második felében időszerűtlenné vált, mint
forma kiürült, akkor egyértelmű, hogy e kísérlet nem járhatott si
kerrel. Hogy azonban szinte programmá vált a megújítása abban a
korszakban, amikor a színház „fontos hivatást töltött be”, a szocreál
korlátlan uralma idején, csak arról tanúskodik, hogy a műfaj - akár
csak a múlt század végén - most is igen alkalmas arra, hogy semmitmondással, dalos-táncos és folklórral dúsított előadással elterelje a
figyelmet a tényleges társadalmi problémákról.
*

Áttekintve a jugoszláviai magyar színműirodalom kezdeteit,
első háború utáni kísérleteit, levonhatunk néhány általános követ
keztetést.
A magyar kisebbségi kultúra, s ezen belül a színjátszás irányítói
abból a föltevésből indultak ki, hogy mivel a vajdasági magyarság
túlnyomó többsége falun él, tehát paraszt, kulturális szintjének és

igényének a színpadi műfajok közül legfeljebb a népszínmű felel
meg. Ezért a politikai agitáció, a magyarság politikai szemléletének
célba vett átformálása is mindenekelőtt e műfaj révén lehet ered
ményes. Serkentették tehát a műfaj „korszerűsítését”, átalakítását
„realista színpadirodalommá” (!) pályázatok (Weigand, Bogdánfi)
és egyenes felkérés (Sulhóf) útján egyaránt. A műfaj a kollektivizá
lás melletti agitációra már azért is alkalmasnak mutatkozott, mert
hisz parasztokról szólt parasztoknak, a színhely pedig értelemsze
rűn a falu.
A népszínmű újjáélesztésének és megújításának indítékai között
nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy mind a vezetők, mind a
szerzők állandóan szem előtt tartották a hivatásos színház mellett az
amatőrizmust is, számukra is ezt tartották a legvonzóbb műfajnak.
Megjegyzendő, hogy az itt tárgyalt írók kivétel nélkül első műve
sek a színpadon. Igaz, Sinkó Ervin írt a húszas években egy verses
drámát, de az sosem került színre, s nem is volt a szerzőnek olyan
ambíciója vele. Weigand Józsefnek - a fia visszaemlékezése sze
rint - játszották egy darabját Zomborban a háború utáni években,
de minden bizonnyal műkedvelők. Feltűnő viszont, hogy Debreczeni József, akinek a két háború közt bemutatták néhány jelenetét,
nem jutott színpadhoz, noha írt drámákat, s Forgószél című darabja
színre is került a belgrádi Nemzeti Színházban!
Az itt tárgyalt első műves színpadi szerzők viszont - Sinkó kivé
telével - aligha ismerték más színpadi műfajok dramaturgiáját a
népszínművön kívül, s e műfaj felelt meg leginkább a műkedvelők
soraiból regrutálódó első hivatásos színészeknek és rendezőknek is.
Ezek az eredeti népszínművek a kor - inkább politikai, mint
művelődéspolitikai - elvárásainak megfelelően egészítették ki a
világirodalom, a magyar és a délszláv drámairodalom klasszikusai
nak, valamint a szovjet szocrealista drámaíróknak a darabjaiból álló
repertoárt.

VII.
AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ
A MAGYAR DRÁMAÍRÓK MŰHELYE

Aligha figyelt fel valaki is arra, hogy a még háborús 1944. év
decemberében (24-én) Újvidéken jelent meg a magyar napilap, a
Szabad Vajdaság első száma. Újvidéken, és nem Szabadkán, ahol a
magyar lapkiadásnak sokkal gazdagabb hagyományai voltak, ott
volt a Minerva rotációs nyomdagépe is, amely az egyik legelső volt a
királyi Jugoszláviában. Onnan vezényelték át az első újságírókat is,
a négytagú „szabadkai expedíciót” (Kék Zsigmond, Majtényi Mi
hály, Lévay Endre, Gál László), majd további újságírókat, képzett
és gyakorlott magyar nyomdászokat. Ki is figyelt volna ilyesmire,
csak örült az itteni magyarság, hogy anyanyelvén olvashatott az
antifasiszta haderő diadalmas előrenyomulásáról, a németek vere
ségeiről és a háború közelgő végéről.
Közben, ugyancsak Szabadkáról, Újvidékre került a Híd is az
ugyancsak szabadkai dr. Steinfeld Sándor főszerkesztővel az élén.
Amikor azonban 1948 nyarán Újvidéken megalakult a Vajdasági
Kultúregyesületek Szövetsége és annak Magyar Osztálya (később
Magyar Kultúrtanács), már egészen egyértelművé vált, hogy „Újvi
dékre helyeződött át a vajdasági magyar kultúrélet központja”.
(Híd, 1949. dec.) Ezután már „magától értetődő” volt, hogy noha a
vajdasági többnyelvű rádiót is Szabadkára tervezték, ott volt már a
stúdió teljes berendezése, ez is Újvidékre került, aminthogy később
itt alakult meg a Fórum Lap- és Könyvkiadó, valamint Nyomdavál
lalat, az egyetem magyar tanszéke és a Hungarológiai Intézet is.
Valamilyen véletlen (?) folytán azonban a magyar színház Sza
badkán maradt. Megkezdte működését, adásait az Újvidéki Rádió,
melynek elsőrendű feladata a Magyar Rádió sztálinista, tájékoztató

irodás propagandájának ellensúlyozása volt. S ebben igen látványos
eredményt ért el, mert propagandaműsorait olyan, főleg zeneszá
mokkal körítette, amelyek a Rákosi-rendszerben indexen voltak:
magyar nótával és a legújabb amerikai és nyugat-európai táncda
lokkal.
Az Újvidéki Rádió azonban kénytelen volt versenyre kelni a
Magyar Rádióval a művelődési, irodalmi és gyermekműsorok terü
letén is. Kénytelen volt tehát létrehozni a drámaszerkesztőség mel
lett saját színi együttesét, ami alighanem egyedülálló a rádiózás
történetében. Színészekre természetesen nemcsak a hangjátékok,
rádiódrámák, gyermekhangjátékok és mesejátékok előadásához
volt szükség, hanem többek közt az irodalmi műsorokhoz is.
A színészgárda részben amatőrökből, részben hivatásos és kép
zett színészekből állt össze, hasonlóképpen, mint a rendezői együt
tes. Fontos körülmény azonban, hogy a rendezők között mind több
volt az akadémiai végzettségű. íme a - bizonyára nem is teljes névsor: Lányi István, Gellér Tibor, Szilágyi László, Bambach Ró
bert, Vicsek Károly, Varga István, Vajda Tibor, Hernyák György;
mellettük (alkalomszerűen) rendezett Garay Béla, Pataki László
és Virág Mihály is. Ennek a ténynek e különös intézmény, azaz
drámaírói iskola és műhely jellege szempontjából kivételes je 
lentősége van.
A drámaszerkesztőség és a színi együttes létrehozását egyaránt
az a szükséglet indokolta, hogy hetenként kellett(!) hangjátékot
sugározni - hogy a többi hasonló műsorról ne is szóljunk. A szer
kesztőség és a színi együttes mellett tehát nélkülözhetetlen volt egy
fordító, átdolgozó és végül egy szerzői gárda is. Ilyen mennyiségi
igényt természetesen elképzelhetetlen eredeti művekkel kielégíte
ni, de az ilyen műsorok hasonlóképp elképzelhetetlenek eredeti
művek nélkül is. Ez a magyarázata annak, hogy alig négy évtized
alatt (1951-1989) mintegy 50 jugoszláviai magyar szerző 160 erede
ti rádiójátéka, hangjátéka került bemutatásra az Újvidéki Rádió
ban; emellett megközelítőleg 60 gyermekhangjáték és mesejáték ha úgy-ahogy megbízható a bibliográfiánk.
*

Az alábbiakban néhány drámaírónk példáján próbáljuk szemlél
tetni, milyen szerepe volt (s van?) az Újvidéki Rádiónak mint isko-

Iának és műhelynek a jugoszláviai magyar drámairodalom létrejöt
tében, mivel ma már talán vitathatatlan, hogy az Áfonyákkal véghez
vitt áttörés óta beszélhetünk eredeti jugoszláviai magyar drámairo
dalomról.
Ha nem is lehet belőle általánosítani, mindenképpen példaérté
kű Deák Ferenc írói és drámaírói pályájának alakulása, a külön
böző irodalmi kifejezési és megjelenési formákban tett - leginkább
eredményes - kísérlete, ami egyfelől az író sokoldalú tehetségéről,
minden kifejezési lehetőség iránti kíváncsi érdeklődéséről, másfelől
a műfaji határok átjárhatóságáról tanúskodik.
Az iparművészeti középiskolát végzett Deák Ferenc verses
könyvvel váltotta meg belépőjét a jugoszláviai magyar irodalomba
(Éjféli halász, 1957), majd novelláskönyvek, regények következtek.
Egyidejűleg azonban, már 1963-tól házi szerzője az Újvidéki Rádió
drámaszerkesztőségének, majd hosszú évekig dramaturgja, főszer
kesztője. Deák Ferenc nemcsak a szépirodalom valamennyi műfajá
ban - a lírában, novellisztikában és regényirodalomban alkotott
jelentősei -, hanem sikeres kísérletet tett a drámai műfajokban is,
kezdve a hangjátéktól a színpadi műveken keresztül a tévéfilm- és a
játékfilm-forgatókönyvig. Igaz, hogy már prózai műveiben feltűnt
drámaírói készsége, különösen a drámai csomópontok kiemelése, a
tömör párbeszédek, de ő is azok közé az írók közé tartozik, akik
drámát és hangjátékot is írnak, s akiknél a hangjáték „csak a dráma
írás előtti műhelytanulmány, elgondolásaik, kísérleteik első megfo
galmazása” (Gerold László). Eközben mindig tartsuk szem előtt,
hogy e kísérletek, ujjgyakorlatok rendszerint műhelymunka formá
jában a rendezővel együttműködésben folynak.
Bibliográfiánk szerint Deák Ferenc 1963-tól írt hangjátékokat, s
épp azokban az években, amikor a legtermékenyebb volt a rádiónál,
legtöbb műve került színpadra is. 1963 és 1981 között a következő
hat hangjátékát sugározták: Üzlet, 1963; Sánta Quadrille, 1969; Apoteózis, 1969; Vak trió, 1970; Interurbán, 1972; Tor, 1981; színpadon
pedig a következő darabokat mutatták be: Áfonyák, 1969; Légszomj,
1971; Csillagidőkön vörös ékezet, 1977; Tor, 1972; Nirvána, 1981.
Tegyük mindjárt hozzá, hogy az Áfonyák és a Légszomj eljutott a
Sterija Játékokra, s az előbbi művet a zsűri különdíjjal jutalmazta.
A Tón előbb az Újvidéki Rádió színi együttese vitte színre, részt
vett vele Zrenjaninban a vajdasági hivatásos színházak fesztiválján,

később pedig (1981) a rádió kétrészes hangjáték formájában sugá
rozta. Az Interurbán az országos hangjátékszemlén, Ohridban kép
viselte rádiónkat.
A rádiójáték, illetőleg a rádiódráma, hangjáték a második világ
háború utáni első évtizedek új drámai műfaja volt. A drámaíróknak
azonban csakhamar újabb kihívásokkal kellett szembenézniük, új
drámai műfajokban, kifejezésformákban kellett próbára tenni te
hetségüket.
Deák Ferenc 1972-ben írta első tévéfilm-forgatókönyvét Teher
címen, s egy jó évtized alatt még további négyet, melyek realizálód
tak is: Hétvége, 1975; Házi terápia, 1977; Fajkutyák ideje, 1983.
(Később a Csőriéi forgatták jugoszláv-magyar koprodukcióban.) E
műfajban sem maradt el a siker. A Teher című tévéfilm képviselte
Vajdaságot a bledi tévéfesztiválon.
Deák Ferenc az új kifejezésformákkal való kísérleteiben nem
állt meg a tévéfilmnél. Már 1974-ben filmforgatókönyvet írt Parlag,
majd 1979-ben Trófea címen, aztán pedig a Határ című filmje ara
tott megérdemelt sikert, s ezért - éppen a forgatókönyvért! - különdíjban részesítette a pólai filmfesztivál bírálóbizottsága.
Teljesen egyetérthetünk Gerold Lászlóval, aki a Tor című kötet
Bevezetőjében ezt állapítja meg: „Nemcsak drámairodalmunknak,
hanem színházi életünknek is jelentős állomásaivá váltak Deák Fe
renc drámái” - s tegyük hozzá tévé- és filmforgatókönyvei is.
Gobby Fehér Gyula drámaírói munkássága szintén arról tanús
kodik, hogy a különböző drámai műfajokban való önkifejezés lehet
teljesen egyidejű, sőt látható kölcsönösség figyelhető meg közöttük.
1971 és 1986 között hat hangjátékát sugározta az Újvidéki Rádió
(Statisztikusok, 1971; Mit csináljunk Ellingtonnal? 1973; Oszkár,
1976; Az ablakok fontossága, 1983; Kopogj csendben, 1984; A fölre
pülés ideje, 1986, az 1974 és 1989 közötti másfél évtized során pedig
hét színművét mutatta be szabadkai Népszínház, a gyulai Várszín
ház és az Újvidéki Színház: A szabadság pillanata, Szabadka, 1974;
(ugyanez:) A budaiak szabadsága, Gyula, 1978; Bűnös-e a Szél?,
Újvidék, 1979; A zöld hajú lány (Lengyel Gábor zeneszerzővel),
Szabadka, 1981; Akasztottak balladája, Szabadka, Í98V, Duna menti
Hollywood, Újvidék, 1985; A hajó, Újvidék, 1979. A még 1976-ban
bemutatott Vallatás című dokumentumdráma (Urbán János: Fák
lyafényben c. könyve alapján) egy évvel később tévéfilmmé átdolgoz

va a portoroži tévéfesztiválon képviselte az Újvidéki Televíziót, s
díjat is nyert. Tévéfelvétel készült A budaiak szabadsága gyulai
előadásáról, melyet a Magyar Televízió sugárzott, s a Duna menti
Hollywoodról, amit az Újvidéki Televízió tűzött műsorára.
Az egyik lehetséges és járatos utat, amely a prózai elbeszéléstől
a hangjátékon keresztül a színpadig vezet, a legjobban Majtényi
Mihály egyik szövegén lehet szemléltetni. Menyhárt Imre négyszer is
áthajt a Tiszán című novellájáról mondta egy interjúban a szerző:
„Ebben az elbeszélésben már amikor papírra vetettem, megéreztem
a drámai elemek kiaknázatlanságát.” Átdolgozta tehát hangjátékká
Kusza sorok egy gyűrött cédulán címmel, amelyet egyetlen év (1957)
folyamán háromszor is sugárzott az Újvidéki Rádió. Majtényi így
folytatja említett nyilatkozatát: „...a téma rádiósikere adott aztán
bátorságot, hogy színpadra vigyem.” így született a Harmadik ablak
című színmű, azaz népszínmű. Mert amíg a novella és hangjáték
lényegében ugyanazt a történetet dolgozta fel, „a darabnak harma
dik felvonása is született, tehát a cselekmény nem áll meg ott, ahol
a rádióváltozat: a színpad Menyhárt Imre csöngés szánjának visszakanyarodását is hozza a harmadik ablak alá, ahonnan a kis dráma
voltaképpen elindult”.
Mi is történt? Röviden: egy jó novellából az akkori divatnak
megfelelően, s vélhetőleg a közönségsiker érdekében, Majtényi egy
szokványos népszínművet vitt a színpadra. Eredetileg ugyanis azt
mondta el a novella, hogy Menyhárt Imre és Erzsi szerelme legény
leány korukban azért futott zátonyra, mert a leány nagyralátó szülei
nem tartották megfelelő partinak a földmérőt. Erzsi azonban fiata
lon megözvegyült, s Imre egy névnapi mulatságra áthozta szánjával
a befagyott Tiszán. Most már a szülők nem álltak útjában boldogsá
guknak, de Imre igazi dzsentri módjára mulatozott, s ezzel elriasz
totta magától Erzsit. Imre éppúgy viselkedik, mint Erzsi volt férje,
mert úgy véli, hogy „reménytelen vállalkozás bolondok közt okos
nak lenni”, itt, „s bolondok közt az okos a bolond”. Erzsi ettől
megriadva - a novella és a hangjáték szerint - elküldi Menyhárt
Imrét. A színműben azonban a sok „hejehuja” után Imre még egy
szer áthajt a Tiszán, s a népszínmű dramaturgiájának megfelelően a
történet happy enddel végződik. Mintha tudatában is volna Majté
nyi annak, hogy elrontotta a jó novellát, s hogy voltaképpen megvál
toztatta műve eredeti üzenetét. így mentegetődzik: „Ázt hiszem, az

író szuverén joga, hogy más formában továbbfejlessze, amit egyszer
elkezdett.”
E változtatásnak bizonyára az a magyarázata, hogy a 40-es és
50-es években a vajdasági magyar kulturális élet vezető tényezői úgy
vélték, hogy noha „a népszínmű idejétmúlt műfaj”, ám változatlanul
népszerű, „a közönség is kedveli, a vidéki egyesületekhez is köze
lebb áll” (Sulhóf József). Tegyük hozzá, hogy ezekben az években
játsszák Szabadkán Weigand József (Kéz a kézben, Ördögűzők),
Bogdánfi Sándor (Vass Péter) és Sulhóf József (Kidőlt a májusfa)
című népszínműveit (közben persze Csepreghy Ferenc és Bérezik
Árpád „átdolgozott” népszínműveit is). Az első három ugyan az
erőszakos kollektivizálásról, azaz szövetkezetesítésről szól, de az
zal, hogy az egykorú kritika szerint azt mutatják be, hogyan lépnek
be a parasztok, „dalolva, táncolva” a termelő parasztszövetkezet ek
be. Majtényi Harmadik ablakát 1984-ben az Újvidéki Színház is
műsorra tűzte, de Hernyák György rendezésében a népszínmű pa
ródiáját kínálta a közönségnek, s ezzel igencsak mérsékelt sikert
aratott.
Majtényi Mihály még egy sikeres kísérletet tett a színpad meg
hódítására. A szabadkai Népszínház és a Fórum Könyvkiadó közös
színműpályázatára (1971) átdolgozta színpadra Ovidius száműzeté
séről szóló régebbi novelláját, a Tomiban most ősz van címűt. E
szép, költői szövegért a bírálóbizottság neki ítélte az első díjat, ám a
szabadkai Népszínház vonakodott műsorra tűzni. Megtette ezt az
Újvidéki Rádió színi együttese, bemutatta az M stúdió színpadán,
majd több vajdasági községben is - szép sikerrel. Ha magyarul nem
is, szerbhorvát fordításban a szabadkai Népszínház is bemutatta az
1974/75-ös évadban (Izgnanik).
A rádió közvetítésével jutott el az Újvidéki Színház színpadára
(1978-ban) Gion Nándor Ezen az oldalon című novellafüzére is,
azaz annak színpadra alkalmazott változata. A prózai alkotás hangjátékváltozata tíz (!) folytatásban hangzott el a rádióban (1977-ben)
a következő címen: Kitalált és igaz szenttamási történetek az 1920-as
és 30-as évekből. Kétrészes hangjáték készült később a Virágos kato
na című regényből is (1980-ban).
A rádió és - amint már láttuk - a televízió és a színpad közötti út
azonban nemcsak egy irányban volt járható. Kvazimodo Braun Ist
ván díjnyertes színműve, A magdics-ügy egy évvel színpadi sikere

után, 1954-ben hangjátékként hangzott el a rádió műsorában, akár
csak Sulhóf József Románca, melynek ősbemutatója a Topolyai
Járási Népszínházban volt az 50-es évek elején. Csak hangjáték
formájában jutott el a közönséghez az eredetileg színpadra szánt
Bácskai kaland című színműve is, akárcsak Debreczeni József For
gószél című - színpadra is érett és érdemes - drámája.
E dolgozatnak nem volt s nem is lehetett tárgya és célja a jugo
szláviai magyar hangjáték-, azaz rádiódráma-irodalom akárcsak je
lentősebb alkotásainak is a kritikai felmérése, amire különben
égető szükség volna. Csupán arra szorítkoztunk, hogy néhány be
szédes példán szemléltessük, milyen nagy szerepet játszott az Újvi
déki Rádió drámai osztálya és színi együttese a jugoszláviai magyar
drámairodalom megteremtésében, illetőleg íróink serkentésében a
drámaírásra.

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR SZERZŐK
HANGJÁTÉKAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA
(1951-1989)

BALÁZS Attila
- Éjszakai intermezzo. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató:
1986. március 25.
- Ki ölte meg Mészáros Kelement? Rendező: Vajda Tibor.
Bemutató: 1987. szeptember 13.
BAMRACH Róbert
- Csontpiramis. Rendező: Bambach Róbert. Bemutató:
1981. október 6.
BÁNYAI János
- Álmok szirtjén. Rendező: Lányi István. Bemutató: 1960.
december 3.
BARÁCIUS Zoltán
- Szombat és vasárnap. Rendező: Bozó László. Bemutató:
1976. október 19.
BODZSONI István
- Vakvágányon (dokumentumjáték). Társszerző: Vajda
Tibor. Bemutató: 1982. dec. 14.
- Benne vagyunk a tervben. Társszerző: Vajda Tibor. Be
mutató: 1986. november 4.
BOGNÁR Antal
- Ilyen az ember élete (kétrészes hangjáték). Rendező:
Bozó László. Bemutató: 1987. február 28. és március 7.
- Álmok a halálban (négyrészes kísértetjáték). Rendező:
Hernyák György. Bemutató: 1988. március 1-től.
- Frigyes Páter követői (Sinkó Ervin: Aegidius útra kelése
c. kisregényének motívumai alapján). Rendező: BalázsPiri Zoltán. Bemutató: 1989. május 20.
BOSNYÁK István
- Szemben a bíróval (hétrészes hangjáték). Rendező: Var
ga István. Bemutató: 1977. december 31-től.

BÖNDÖR Pál
- Bástyavégjáték a komputerrel. Rendező: Pós Sándor.
Bemutató: 1982. március 30.
- Kígyóvőlegény. Rendező: Bozó László. Társszerző: Tóth
Ferenc. Bemutató: 1983. március 26.
BRASNYÓ István
- Őszi beszélgetés az ördöggel. Rendező: Bambach Ró
bert. Bemutató: 1978. október 3.
- Milyen hűvösek lettek az esték. Rendező: Bambach Ró
bert. Bemutató: 1979. október 3.
DEÁK Ferenc
- Ü zlet. R endező: G ellér Tibor. B em utató: 1963.
o k tó b er 3.
- Sánta Quadrille. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató:
1969. június 10.
- Apoteózis. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1969.
november 29.
- Vak trió. Rendező: Varga István. Bemutató: 1970. április 3.
- Interurbán. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1972.
október 31.
- Tor (kétrészes hangjáték). Rendező: Vajda Tibor. Be
mutató: 1981. május 12. és 19.
- Áfonyák (kétrészes hangjáték). Rendező: Bozó László és
Varga István. Bemutató: 1979. február 20. és 27.
DEBRECENI József
- Forgószél. Rendező: Lányi István. Bem utató: 1956.
február 28.
DÉR Zoltán
- Laguna György karrierje. Rendező: Varga István. Bemu
tató: 1985. június 25.
DOMONKOS István
- Honda. Rendező: Bambach R óbert Bem utató: 1976.
január 20.
- Kormányéi törésben (kétrészes hangjáték). Rendező:
Bozó László. Bemutató: 1981. április 18. és 25.
DUDÁS Károly
- A négydimenziós ablak. Rendező: Turián György.
Társszerző: Fülöp Gábor. Bemutató: 1983. október 1.

FARAGÓ Árpád
- Nem éltem hiába (dokumentumdráma). Rendező: Fara
gó Árpád. Bemutató: 1983. május 3.
- Arcukon íjként feszült a bőr (dokumentumjáték).
Társszerző: Gallusz László. Rendező: Faragó Árpád. Be
mutató: 1984. március 13.
- A zászló (dokumentumjáték). Rendező: Faragó Árpád.
Bemutató: 1984. december 18.
- Márciusi pirkadat (dokumentumjáték). Rendező: Fara
gó Árpád. Bemutató: 1985. március 12.
- Elvtársak között. Rendező: Faragó Árpád. Bemutató:
1985. november 26.
FECE Irén
- És ha felébredek? Rendező: Vajda Tibor. Bemutató:
1977. május 8.
FECE Iván
- Csapda. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1979. decem
ber 18.
- Hangok nyomában. Rendező: Fece Iván. Bemutató:
1981. október 13.
- Kulisszák mögül - mikrofon előtt. Rendező: Fece Iván.
Bemutató: 1981. október 20.
- Erre tettem fel az életem (dokumentumdráma). Társzszerző: Vajda Tibor. Bemutató: 1987. február 10.
FEHÉR Ferenc
- Ördögmalom. Rendező: Varga István. Bemutató: 1962.
november 28.
- A csillagok nappal is fénylenek. Rendező: Varga István.
Bemutató: 1964. április 21.
- Befejezetlen vallomás. Rendező: Szilágyi László. Bemu
tató: 1970. január 13.
- Hazavezérlő csillagok (kétrészes hangjáték). R en
dező: Varga István. Bemutató: 1978. szeptember 23.
és 30.
- Pannon téli zsoltár (kétrészes hangjáték). Rendező: Bo
zó László. Bemutató: 1984. október 24. és 27.

FEHÉR Kálmán
- Kantáta a szabadságról. Rádióra alkalmazta és rendezte:
Vajda Tibor. Bemutató: 1981. december 22.
- Januári borostyán (kétrészes hangjáték). Rendező: Bozó
László és Bán Magda. Bemutató: 1985. október 12. és 19.
FOKY István
- Az eső rendszerint este jön meg. Rendező: Barácius Zol
tán. Bemutató: 1971. március 2.
- Függőleges föld. Rendező: Varga István. Bemutató:
1975. december 16.
- Batina poklában. Rendező: Hernyák György. Bemutató:
1979. november 27.
FÜLÖP Gábor
- Tűz. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1976. május 25.
- Bomba-effektus. Rendező: Hernyák György. Bemutató:
1984. április 24.
GAJDOS Tibor
- Gyertyafény. Rendező: ifj. Szabó István. Bemutató:
1977. május 3.
GÁL László
- Éhes hajó. Rendező: Gellér Tibor. Bemutató: 1962. ápri
lis 4.
GION Nándor
- Fogadjunk a doktorra. Rendező: Varga István. Bemuta
tó: 1973. február 20.
- Naponta két hamutartó. Rendező: Vajda Tibor. Bemu
tató: 1974. január 15.
- Kitalált és igaz szenttamási történetek az 1920-as és 30as évekből (tízrészes hangjáték). Rendező: Vajda Tibor.
Bemutató: 1977. október 18.
- Virágos katona (kétrészes hangjáték). Rádióra alkal
mazta és rendezte: Bozó László. Bemutató: 1980. októ
ber 25.
- Izidor. Rendező: Bozó László. Bem utató: 1987. feb
ruár 10.
- Füstszagú karácsony. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató:
1988. december 24.

GOBBY FEHÉR Gyula
- Statisztikusok. Rendező: Szilágyi László. Bemutató:
1971. május 18.
- Mit csináljunk Ellingtonnal?. Rendező: Szilágyi László.
Bemutató: 1973. október 9.
- Oszkár. Rendező: Varga István Bemutató: 1976. február 17.
- Vallatás. Rendező: Anatol Constantin. Bemutató: 1977.
február 5.
- Az ablakok fontossága a háztartásban. Bemutató: 1983.
november 15.
- Kopogj csendben. Rendező: Hernyák György. Bemuta
tó: 1984. november 20.
- A fölrepülés ideje (kétrészes hangjáték). Rendező: Bozó
László, Bódog Pál. Bemutató: 1986. február 8. és 15.
GUELMINO Sándor
- Az özvegy. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1970. szep
tember 1.
- Gondozott hétköznapok. Rendező: Vajda Tibor. Bemu
tató: 1976. január 20.
- Halló, Szedlár lakás? Rendező: Bambach Róbert. Bemu
tató: 1977. márc. 8.
- Hangok és hangulatok. Rendező: Bambach Róbert. Be
mutató: 1980. november 16.
HERCEG János
- Idegenek. Rendező: Sántha Sándor. Bemutató: 1956.
május 22.
- Mindenkinek van egy álma. Rendező: Gellér Tibor. Be
mutató: 1965. szeptember 7.
- Árnyékuk megnőtt. Rendező: Szilágyi László. Bemutató:
1969. december 23.
- Könyörgés a kimondhatatlanért (kétrészes hangjáték).
Rendező: Bozó László. Bemutató: 1980. február 23. és
március 1.
- Ég és föld. Rendező: Hernyák György. Bemutató: 1984.
március 27.
HOLTI Mária
- Akár a bagoly. Rendező: Hernyák György. Bemutató:
1985. május 19.

HORNYIK György
- A tábornok kutyája. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató:
1984. június 5.
- Virágos erkély. Rendező: Hernyák György. Bemutató:
1988. február 2.
- A barackos. Rendező: Hernyák György. Bemutató: 1988.
november 8.
- Sági elvtárs. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1989. ja
nuár 7.
- Burjánzás. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1989. ápri
lis 29.
HORVÁTH József
- Az ember a mindenható. Rendező: Lányi István. Bemu
tató: 1987. április 21.
JÓDAL Rózsa
- Kvíz. Rendező: Lányi István. Bemutató: 1982. április 6.
- Artane, 2 mg. Rendező: Varga István. Bemutató: 1985.
február 26.
- Csak. Rendező: Varga István. Bemutató: 1986. április 8.
KOPECZKY László
- Harangszó előtt. Rendező: Varga István. Bemutató:
1964. május 26.
- Seherezádé és társai (tízrészes hangjátéksorozat). Ren
dező: Bambach Róbert. Bemutató: 1979. március 6.
- Egyenlet rózsával. Rendező: Bambach Róbert. Bemuta
tó: 1982. október 30.
- A múzsa trükkjei. Rendező: Bozó László. Bemutató:
1983. március 5.
- Te vagy az, Bo?. Rendező: Varga István. Bemutató:
1986. június 3.
- Az ég hajótöröttjei. Rendező: Balázs-Piri Zoltán. Bemu
tató: 1990. március 13.
KVAZIMODO Braun István
- A Magdics-ügy. Rendező: Garay Béla. Bemutató: 1954.
január 23.
LADIK Katalin
- Furcsa, aki darazsakról álmodik. Rendező: Vajda Tibor.
Bemutató: 1985. március 26.

LÁNYI István
- Szerelem és halál Berlin fölött. Rendező: Lányi István.
Bemutató: 1954.
- Ének a rosszról és a jóról. Rendező: Lányi István. Bemu
tató: 1984. november 27.
- Elvtársi szeretettel, Csuka Zoltán (dokumentumdráma).
Rendező: Lányi István. Bemutató: 1985. április 16.
- Viaszangyalok. Rendező: Lányi István. Bemutató: 1987.
március 3.
- Visszhangtalan világ. Rendező: Lányi István. Bemutató:
1987. november 24.
- A rejtélyes est. Rendező: Lányi István. Bemutató:
1988. április 26.
LÉVAY Endre
- A pék fia. Rendező: Varga István. Bemutató: 1957. feb
ruár 21.
- Négy fiú. Rendező: Gellér Tibor. Bemutató: 1963. janu
ár 16.
- Távolodás. Rendező: Szilágyi László. Bemutató: 1971.
november 28.
MAJOR Nándor
- Hosszú úton kicsi állomások. Rendező: Varga István.
Bemutató: 1959. november 5.
- Büntetés. Rendező: Szilágyi László. Bemutató: 1962.
május 9.
- Reménység. Rendező: Szilágyi László. Bemutató: 1965. má
jus 18.
- Hóember. Rendező: Szilágyi László. Bemutató: 1969. má
jus 13.
MAJTÉNYI Mihály
- Kusza sorok egy gyűrött cédulán. Rendező: Lányi István.
Bemutató: 1957. június 27.
- Pörkölt sósmandula. Rendező: Pataki László. Bemutató:
1960. április 14.
- Mi történt az utcasarkon? Rendező: Gellér Tibor. Be
mutató: 1962. március 7.
- A csillagszemű. Rendező: Virág Mihály. Bemutató:
1963. május 29.

- Gavarin, a madárember. Rendező: Varga István. Társ
szerző: Goda Gábor. Bemutató: 1965. június 29.
- Körforgás. Rendező: Pataki László. Bemutató: 1969. jú
nius 24.
- H otel Tropical. Rendező: Virág Mihály. Bemutató:
1971. február 9.
- A száműzött. Rendező: Varga István. Bemutató: 1972. febru
ár 15.
- Úgy is történhetett. Rendező: Hernyák György. Bemuta
tó: 1981. december 15.
- Remények batárján (kétrészes hangjáték). Rendező:
Bozó László. Bemutató: 1985. március 2. és 9.
MŰNK Artúr
- Hinterland (kétrészes hangjáték). Rendező: Varga Ist
ván. Bemutató: 1986. január 14. és 21.
NÉMETH István
- Fagyos éjszaka. Rendező: Szilágyi László. Bemutató:
1969. szeptember 9.
- Születésnap. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1973.
október 22.
- Befalazott jegenye. Rendező: Bozó László. Bemutató:
1983. február 25.
PINTÉR Lajos
- Kartoncsere. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1974.
január 29.
- Hongkong, huszadik század. Rendező: Vajda Tibor.
Bemutató: 1976. április 6.
- Nőválasz. Rendező: Gellér Tibor. Bemutató: 1978. feb
ruár 28.
- Antik komédia. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1983.
június 28.
- Családi fotó (kétrészes hangjáték). Rendező: Gellér Ti
bor. Bemutató: 1989. február 7. és 14.
- Szemet szemért. Rendező: Hernyák György. Bemutató:
1989. március 4.
- A poéta második élete. Rendező: Gellér Tibor. Bemuta
tó: 1989. május 27.

SAFFER Pál
- Magános őszi út. Rendező: Varga István. Bemutató:
1957. május 9.
- A panteoni szobrok titka. Rendező: Varga István. Bemu
tató: 1963. április 10.
- Éjjeli járat. Rendező: Gellér Tibor. Bemutató: 1968. jú
nius 4.
- A csend. Rendező: Vajda Tibor. Bem utató: 1970.
május 5.
- Végrendelet. Rendező: Szilágyi László. Bemutató: 1973.
május 22.
SINKÓ Ervin
- Szörnyű szerencse. Rendező: Sántha Sándor. Bemutató:
1954. október 12.
SINKOVITS Péter
- Töredékes krónika. Rendező: Bambach Róbert. Bemu
tató: 1981. szeptember 25.
- Egy teljesen szabályos akció. Rendező: Varga István. Be
mutató: 1985. december 24.
SULHÓF József
- Románc. Rendező: Garay Béla. Bemutató: 1956. ja 
nuár 2.
- Bácskai kaland. Rendező: Pataki László. Bemutató:
1958. október 23.
- A hajó nappal köt ki. Rendező: Szilágyi László. Bemuta
tó: 1963. május 15.
- Fénytelen kis csillag. Rendező: Pataki László. Bemutató:
1967. május 30.
- Befalazott fontok. Rendező: Szilágyi László. Bemutató:
1968. július 9.
- Fölismerhetetlen. Rendező: Szilágyi László. Bemutató:
1969. március 25.
- Tivornya. Rendező: Szilágyi László. Bemutató: 1971. áp
rilis 13.
SZIMIN BOSÁN Magda
- Karrier. Rendező: Pataki László. Bemutató: 1959. janu
ár 19.

- Fivérek. Rendező: Varga István. Bemutató: 1973. szep
tember 11. .
- Mire a meggyfa kivirágzik (kétrészes hangjáték). Ren
dező: Bozó László. Bemutató: 1975. október 21. és 28.
- Az ötödik sorban. Rendező: Varga István. Bemutató:
1977. február 22.
- Ilyen sorsaim vótak nekem (dokumentumdráma). Ren
dező: Szimin Bosán Magda. Bemutató: 1978. június 20.
- Igazi legendák (kétrészes hangjáték). Rendező: Vajda
Tibor. Bemutató: 1980. március 4. és 11.
SZIVERI János
- A csiga vére. Rendező: Hernyák György. Bemutató:
1989. június 13.
SZÜGYI Zoltán
- Derékban szelt ember. Rendező: Vajda Tibor. Bemuta
tó: 1979. október 2.
- Különös séta. Rendező: Bozó László. Bemutató: 1987.
október 3.
TOLNAI Ottó
- A vörös szabókréta. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató:
1970. október 27.
- Avaron fut a láng. Rendező: Cserés Miklós. Bemutató:
1976. szeptember 7.
- A folyómérgező. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató:
1977. március 1.
- Rabylon forte. Rendező: Vadász Gyula. Bemutató: 1980.
december 9.
- Vidéki Orpheusz (kétrészes hangjáték). Rendező: Bozó
László. Bemutató: 1982. április 20. és 27.
- Miközben halálos csönd van. Rendező: Hernyák György.
Bemutató: 1989. február 21.
TÓTH Ferenc
- Óriásgyümölcs a kertben. Rendező: Bambach Róbert.
Bemutató: 1981. április 21.
UMEK Miklós
- Kémelhárító tiszt voltam. Rendező: Varga István. Be
mutató: 1958. március 13.

VARGA Zoltán
- A kötéltáncos. Rendező: Szilágyi László. Bemutató:
1969. december 9.
- Az útitárs. Rendező: Szilágyi László. Bemutató: 1971.
február 2.
- Áprilisi tréfa. Rendező: Vajda Tibor. Bemutató: 1976.
február 3.
- Ezópus mesél. Rendező: Kőváry Katalin. Bemutató:
1978. december 19.
- Átértékelés. Rendező: Bozó László. Társszerző: Koncz
István. Bemutató: 1981. szeptember 12.
- A kísértő. Rendező: Lányi István. Bemutató: 1982. de
cember 18.
Összeállította:
GUELMINO Szilvia

JEGYZETEK

1 A Vajdasági Hivatásos Színházak Közössége és a versed Jovan Sterija
Popović Színház a Sterija-kutatók (történészek, irodalomtudósok, teatrológusok, rendezők, dramaturgok) részvételével 1976 óta évente rendez
tudományos ülésszakot a nagy szerb vígjátékíró szülővárosában irodalmi
munkásságáról Sterija Napok címen. Az eddigi ülésszakok a következő
kérdésekkel foglalkoztak: Jovan Sterija Popović életének és munkásságá
nak társadalmi, politikai körülményei; Jovan Sterija Popović korának iro
dalmi és színházi viszonyai. E dolgozat az utóbbi témakörhöz kapcsolódik,
s az 1979. évi Sterija Napok egyik előadásaként hangzott el.
2 Milán Tokin: Jovan Sterija Popovié. Monográfia. Beograd, 1956. Idézi
Luka Dotlić íz našegpozorišta starog c. művéből.
3 Živan Milisavac: Savest jedne epohe (Egy korszak lelkiismerete). Növi
Sad, 1956.
4 Marijan Matković: D va komediografa. Dramaturski eseji (Két
vígjátékíró. Dramaturgiai esszék). Zagreb, 1949.
5 A kettős jubileum alkalmából 1996-ban a Vajdasági Színházi Múze
um, a Vajdasági Teatrológusok és Színikritikusok Egyesülete tudomá
nyos szaktanácskozást rendezett Versecen, az író szülővárosában a
Hazafiak (Rodoljupci) című vígjátékáról. A tanácskozáson versed,
újvidéki, belgrádi és szabadkai színház- és drámatörténészek vettek
részt. E szaktanácskozás egyik előadásaként hangzott el ez a dolgozat.
6 Jugoslovenski književni leksikon (Jugoszláv irodalmi lexikon). Matica
srpska, 1971. A szócikk szerzője: Zivan Milisavac.
7 Császári-Királyi Privilegizált Újságok. Bécs, 1812.
8 Déryné naplója. Sajtó alá rendezte: Bayer József. Bp., é. n.
9 Szilágyi Pál emlékezése. Nefelejts, 1859.
10 Bor Kálmán: A szerb színjátszás kezdetei és Pest-Buda.In: Szomszédság
és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Akadémiai Kiadó,
Bp., 1972.
11 Bor Kálmán: I. m.

12 Ezt látszik alátámasztani Joakim Vujić polémiája Dimitrije Arnovljeviétyel, aki a Karagyorgye-dráma fordításának megjelenése alkalmából
(1843) kifogásol némely magyarizmusokat, s így oktatja ki a fordítót: „A
szerbség számára szerbül kell írni!” Azt is elmondja a darabról, hogy
„tárgyánál fogva igen nagy jelentőségű a szerb nemzet számára”, s hogy
Vujić „mongol, azaz magyar” nyelvről fordította. Válaszában Vujić meg
köszöni a „levelező”, azaz recenzens jóindulatát, csak azt sajnálja, hogy az
nem tudta: „Vujić ezt a művet 1808-ban írta a zimonyi börtönben... amikor
Balog úrnak még fogalma sem volt Karadordéról. Božidar Kovaček ezt a
szerzőség körüli vitát a következőkkel zárja le - miután megállapította,
hogy a Vujid-féle szerb változat kétségkívül Balog művének fordítása
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nulmány harmadik része a szerbesítéseket tár
gyalja, azaz a szerb átdolgozásban igen nép
szerű népszínműveket a szerb színpadokon.
A kötet második részében Juhász Géza a ju 
g o sz lá v ia i m ag y ar sz ín já tsz á s és drám airo d alo m tö rté n e té n e k fo n to s feje ze térő l
érte k ez ik . Á tte k in té sé t a h u m an izm u s és
re n e sz á n sz k o rab e li d rám ai szö v eg ek k el
kezdi, majd a múlt század végének szerzői
vel fo ly tatja, hogy aztán részletesen fo g 
lalkozzon a két háború közötti időszakkal. Az
e lő tö rté n e t ism e rte té se után a szín h ázak
nélküli színmüvek két háború közti szakaszát
tárgyalja, ezen belül pedig ama szerzők felé
fo rd u l fig y e lm e , akik a d rá m a írá s b a n a
folytonosságot képviselik (B orsodi Lajos,
Radó Imre, Farkas Geiza, Vidor Imre, Szántó
R ó b e rt), to v á b b á S inkó E rvin A m áglya
tövében c. verses drám áját, am ely az író
m e s s ia n is z tik u s a lk o tó i k o rs z a k á b a
i l l e s z k e d i k , a k á r c s a k k o r a b e li lír á ja .
Foglalkozik a két háború közti jugoszláviai
magyar irodalom szervezőjének, Szenteleky
K o rn éln ak a d rám ai k ísé rle te iv e l, ném et
n y elv ű s z ín m ü v é v e l, D eb rec ze n i J ó z s e f
egyfelvonásosairól szólva pedig összekap
csolja ezt a korszakot a második világháború
utáni periódussal; Somogyi Pál és Csató Ká
roly (Cseh K ároly) m üveit ism ertetve fel
mutatja az ún. szociális tem atika vonulatát,
amely a polgárinak nevezett témákkal együtt
teljessé teszi a két háború közötti évtizedek
drámairodalmának történetét.
A Párhuzamok és kapcsolatok fontos adalék a
19. századi színház- és drám airodalom tör
ténetéhez, a két háború közötti írók életmű
vének kiteljesedéséhez. A tanulmányok je l
lege egyszerre irodalom-, színház- és művelő
déstörténeti, s ennek megfelelően tudományos
jelentősége is háromszoros, azaz többrétű.
GEROLD László

